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اأيها ال�شعر اأيها النثر

في  النّخا�سين  �سوق  وف��َد  اأح��ده��م  اأن  ال��ج��وزي  الب��ن  �سهيرة  في حكاية 
الكوفة فقعد اإلى نّخا�س قائاًل له: اطلب لي حماراً ال بال�سغير الُمحَتَقر 
ال  �سك�ر،  َعلَف�ه  اأكثرت  واإن  �سبر،  َعلَفه  اأقللُت  اإن  الُم�ْسَتَهر،  بالكبير  وال 
اإذا َخال في الطريق تدّفق،  ال�س�واري،  الب�واري، وال يزاحم  يدخل تحت 
واإذا كثر الزحاُم ترّفق". فقال له النّخا�س منده�ساً: "دعني اإذا م�سخ اهلل 

القا�سي حماراً ا�ستريُته لك".
�سعدي  اأن  يبدو  نّخا�س،  من  اأح��ده��م  طلبه  ال��ذي  الذهبي  الحمار  ه��ذا 
فه اأخيراً(،  يو�سف اأعاد طلبه من "النّخا�س ال�سوري" )اأدوني�س، كما َو�سَ

ن ذلك "الحمار"، غ�سب �سعدي وقال ما قال. والأن اأدوني�س لم يوؤمِّ
اأو  اأو غنيمة  اإم��ارة  اأو  اإذا ما كان هذا الحمار جائزة  بالطبع لي�س مهّماً 
ُحمراً  اأو  حماراً  اأن  فالمهم  �سعدي،  اأدوني�س  منها  َح��َرَم  عالمية  ترجمة 

كثيرة �ساعت، ويريد �سعدي االنتقام لخ�سارتها.

على  اللعب  في  والبارَعين  المدر�سة،  في  ال�ساطَرين  ترافق  واأّمهما  باري�س  من  ج��اءا  الحفيدان 
ال�سرير قفزاً و�سحب االأغطية و�سو�ساء المخّدات من اأيديهما وال يلتفتان اإلى القاعدة، اأي قاعدة. 
وكيف للطفولة اأن ت�سغي اإلى الكالم اإلى الجمل العابرة والتي ت�سيح عليهما ليكون الهدوء هنا، في 
المقّدمة، وفي اأرجاء البيت. وال لزوم للتاأنيب، والأن نعظهما باأن يكون ال�سلم وال�سالم فال قفزات 
وال �سحكات. وكم ي�سحكان وكم يلهثان وال حدود لما عندهما من طاقة ومن قّوة في الج�سَدين 
الح�سي�س،  اإل��ى  اأن يقع �سيء من مكانه  اأو  �سيء  ينك�سر  االأكثر وال �سرورة الأن  اإل��ى  اندفاع  ومن 

وائل ال�سمري - القاهرة
في اأول رّد له على مهاجميه بعد فوزه بجائزة 
"ملتقى ال�سعر العربي" الذي اأثار عا�سفة من 
االأ�سهر  الم�سري  ال�ساعر  يطّل  االن��ت��ق��ادات، 
"الغاوون"  عبر  حجازي  المعطي  عبد  اأحمد 
ليقول راأيه ب�سراحة - اأكثر من المتوّقع - في 
ذلك  و���س��وى  اأ�سحابها  وف��ي  االن��ت��ق��ادات  تلك 
من الموا�سيع ذات ال�سلة، كا�سفاً ل�"الغاوون" 
دورتها  ف��ي  ال�سعر  لجنة  م��ن  �سي�ستقيل  اأن���ه 

المقبلة.
بم�سر  منزله  في  حجازي  زارت  "الغاوون" 
ال��ج��دي��دة واأج���رت معه ح���واراً ح��اول��ت فيه - 
اأقّل �سراحة  اأال تكون  اأجوبته -  اإزاء �سراحة 

في طرح االأ�سئلة.
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ظاهرة جديدة تحفل بها 
ال�ساحة ال�سعرية العربية 
يتزامن ظهورها مع انت�سار 
العارفين  بلغة  ُي��ع��رف  م��ا  و���س��ي��وع 
لل�سّيارات  ال��ح��دي��ث��ة  ب��ال�����س��ن��اع��ات 
وهي  الرباعي"،  الدفع  ب�"�سيارات 
ك الموتور فيها العجالت  التي ُيحرِّ
االأربع معاً، وتكون في العادة عالية 

و�سخمة الحجم.
هذا النوع من ال�سّيارات كان موجوداً 
ف��ي ال�����س��اب��ق، ل��ك��ن ل��م ي��ك��ن �سائعاً 
بل  المعّبدة،  وال�سوارع  المدن  في 
الجيب  �سّيارات  في  مح�سوراً  كان 
تتنقل  التي  الع�سكرية  وال�سّيارات 
اأو طرق  ف��ي مناطق وع���رة ورم���ال 
حجرية وجبلية وودي��ان كما يعلم 
الجميع، لكننا ال نعرف لماذا �ساع 
العجالت  النوع من  ه��ذا  ا�ستعمال 
ال��ذي �سارت فيه  اليوم في الوقت 
وانت�سرت  ت��ع��ب��ي��داً  اأك��ث��ر  ال�����س��وارع 
اأبعد  اإل���ى  لت�سل  ال��ط��رق��ات  �سبكة 
القرى واخترقت الطرق الم�سفلتة 

ال�سحارى والجبال والوهاد.
ع��ل��ى اأي ح���ال ل��م ي��ك��ن ف��ي و�سعنا 
االإ����س���ارة اإل���ى ه���ذه ال��ظ��اه��رة التي 
لي�ست من اخت�سا�سنا، لوال وجود 
ظاهرة �سعرية ت�ستعير الكثير من 
م��الم��ح��ه��ا وت��ت��م��اه��ى م���ع جدلها 
ومتناق�ساتها. ذلك اأننا ن�سهد في 
ال�����س��ن��وات االأخ���ي���رة وف���ي مختلف 
ف��ق��ي��ره��ا وغنّيها  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
الأن  قوي�سات  و�ساأ�سع  "�سعراء"، 
واأن����ه يحتمل  اأك���ي���داً،  االأم����ر لي�س 
والنقد  ال��ت��م��ح��ي�����س  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر 
والعمل والمثابرة الإزالة القوي�سات، 
اأقول هوؤالء "ال�سعراء" ال يكتفون 
ب��ال��ك��ت��اب��ة وال��ن�����س��ر ف���ي ج���ري���دة اأو 
اأو ح��ت��ى دي������وان ودواوي������ن  م��ج��ل��ة 
وم���دّون���ات، ك��م��ا ���س��ار ُي��ع��رف بلغة 
ما بعد الحداثة والتكنولوجيا، بل 
التعبئة  اأبعد في  اإل��ى  هم يذهبون 
وافتعال  واالت�������س���االت  وال���ت���روي���ج 
ال�����س��ّج��ة وال���ح���دث وم���ا اإل����ى ذلك 
في ما ُيعرف بالعالقات العامة اأو 
"خدمات  الفرن�سيون  ي�سّميه  م��ا 
الخدمات  وه����ي  البيع"  ب��ع��د  م���ا 
التي تتبّرع بها ال�سركات التجارية 
الم�سّنعة اإلى زبائنها بعد �سهرائهم 

�سناعاتها واأجهزتها.
"�سعراء"  ل���دي���ن���ا  �����س����ار  ه����ك����ذا 
ال�سعرية  ال�ساحة  على  يتحّركون 
والثقافية العربية، وحتى العالمية، 
فتراهم  الرباعي،  الدفع  بطريقة 
ي�سلون اإلى اأماكن الن�سر واالإعالن 
والندوات  وال��م��ح��اف��ل  وال�����س��ا���س��ات 
المراتب  عابرين  خارقة  ب�سرعات 
وال�����س��ف��وف داخ��ل��ي��ن عبر االأب����واب 
وال��ن��واف��ذ وح��ت��ى ال�����س��رادي��ب، وال 
ت����دري ك��ي��ف ح�����س��ل ه����ذا وم����ا هي 

مبرراته واأحقّية َمْن ولماذا؟

هوؤالء  الرباعي"  ال��دف��ع  "�سعراء 
ي�������م�������الأون ال�����ح�����ي�����اة ال���ث���ق���اف���ي���ة، 
والمدّونات  ال�سا�سات  بهم  وتغ�ّس 
على  ي��ج��روؤ  اأح��د  وال  والمنتديات، 
التعليق وال حتى الت�ساوؤل عن �سبب 
ه���ذه ال��ظ��اه��رة وت��اأث��ي��ره��ا ال�سلبي 

على م�ستوى ال�سعر العربي.
بالكتابة،  يكتفي  ال  منهم  ال�ساعر 
والمترجم  وال��ن��اق��د  ال��ن��ا���س��ر  ف��ه��و 
والموّزع ورئي�س المنتدى والداعي 
الق�سيدة  يكتب  وال��م��دع��و،  االأول 
االإ�سم  ويكتب عنها، وكي ال يتكّرر 
اأو  ت��وق��ي��ع  دون  م��ن  ين�سرها  ف��ه��و 
ي��خ��ت��ار ل��ذل��ك ا���س��م ���س��دي��ق اأو ما 
يعرف ب� "عبيد الن�سو�س"؛ اأولئك 
يمنحون  الآخ��ري��ن  يكتبون  ال��ذي��ن 
يكتبون  العك�س  اأو  اأ���س��م��اَءه��م  لهم 
ي�سعوا  اأن  الآخ����ري����ن  وي���ت���رك���ون 

اأ�سماَءهم ويوقعون ن�سو�سهم!
وت�سل  الم�سهد  ه���ذا  يكتمل  وك���ي 
ال�سخرية اإلى ذروتها ال�سوداء، فقد 
اأُقيم لهذا ال�سعر م�سابقات وجوائز 
ال ُتح�سى على راأ�سها لجان من نّقاد 
عين باالأحرى.  واأ�ساتذة المعين، ملمِّ
�سارت  ال�سعرية  الم�سابقات  ه��ذه 
"فورموال"  ���س��ب��اق  م��ث��ل  بال�سبط 

ل�سّيارات الدفع الرباعي.
الطريق  خ��ارط��ة  ت��ت��وّزع  اإذاً  ه��ك��ذا 
�سباَقين  ب��ي��ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ع��ري��ة 
للق�سائد  ال��ه��ج��ن  ���س��ب��اق  االأول: 
الفورموال  �سباق  والثاني  العامّية، 

ل�سعراء الدفع الرباعي.
والمراجع  المعايير  ك��ل  �سقطت 
فال  االح��ت��ك��ام  ات  ومن�سّ والمنابر 
مهما  ن�س  ن�سر  ع��ن  ي��ت��وّرع  نا�سر 
فاتورًة  ال�ساعر  دف��ع  اإذا  تافهاً  ك��ان 
ب�ساأنها  االت��ف��اق  يتم  ه  ن�سّ م��ع  م��ا 
ح�سب ال�ساعر والن�س والمنا�سبة، 
وال ناقد مهما عال �ساأنه يترّدد في 
كتابة مقاالت نقدية وكتب بتحليل 
بنيوي اأو تفكيكي اأو فل�سفي، لن�س 
وهو   - ُي���ق���راأ  اأن  ح��ت��ى  ي�ستحّق  ال 
يعرف ذلك بالطبع - لكن االأ�سباب 
معروفة وال داعي للوقوف عندها، 
الأن الكل مجمعين عليها وال تخفى 

على اأحد.
هذه الحالة ت�ست�سري في الغالبية 
والمجالت  ال�سحف  من  العظمى 
النقد مو�سوعّيته، بل  َفَقَد  بحيث 
نقراأ  بتنا  فنحن  �سرعّيته،  وحتى 
لنّقاد  كبيرة  اأ���س��م��اء  ي��وم��ي  ب�سكل 
ي���وّق���ع���ون م���ق���االت ع���ن ���س��اع��ر اأو 
اال�سم.  حتى  ي�ستحقون  ال  �سعراء 
واأرجوكم ال تطلبوا مني اأن اأ�سّمي 
اأح��داً من ه��وؤالء النقاد اأو ال�سعراء 
الأنني ما زلت اأحّب الحياة وال�سعر 
ولو  اأط���ول حتى  اأعي�س  اأن  واأح��ل��م 
ال��م��ّد االأ����س���ود �سفحات  غمر ه���ذا 
والمباني  ال���ع���م���ائ���ر  وواج������ه������ات 
وال�سا�سات في كل مكان. ال تطلبوا 

الخالف  الأن  اأح���داً  اأ�سّمي  اأن  مني 
واأ�سنع  اأخطر  الثقافي  الو�سط  في 
م��ن��ه ف��ي االأو����س���اط االأخ������رى، بما 
فيها ال�سيا�سية والتجارية. لكن ال 
بّد من وقفة، من دف��اع عن ال�سعر 
ف��ي هذه  ُي��رم��ى  ك�سعر، م��ن حجر 
تت�سع  �سارت  التي  الراكدة  البركة 
مياُهها كل يوم دون اأن يتجّدد فيها 

اأي �سكل من اأ�سكال الحياة.
اأ�����س����ف اإل������ى ه�����ذا ك����ّل����ه، ال����ن����دوات 
وال��م��وؤت��م��رات وال��م��ه��رج��ان��ات التي 
"�سنكريا"،  م��ن  ن��وع  اإل���ى  تحّولت 
ك��وك��ت��ي��ل ال��ن��ب��ي��ذ ال�������رديء، تجمع 
اأ�سنافاً وم�ستوياٍت ونماذَج ل�سعراء 
ُول����دوا ف��ج��اأة و����س���اروا حججاً في 
ال�سعر والق�سيد! جاوؤوا ببرهانهم 
واإما  الم�سارف  م��ن  اإم���ا  ال�سعري 
من الحكومات اأو الموؤ�س�سات التي 
انت�سرت اأخيراً با�سم الثقافة، وهي 
ال تنفّك ت��دك دون ه���وادة م��ا بقي 

لهذه الثقافة من اأ�س�س وجدران.
اليوم  يمكننا  ال  النتيجة،  ه��ي  ه��ا 
اأو محّك  غ��رب��ال  ع��ن  ن��ت��ح��ّدث  اأن 
�سابه  م��ا  اأو  ت��ج��رب��ة  اأو  ب��ره��ان  اأو 
ذلك من اإنجاز يقّدمه ال�ساعر كي 
مكانته.  وي�ستحّق  موقعه  يحّقق 
جاءت هذه ال�سورة ليكتمل انهيار 
ال��م�����س��ه��د ال�����س��ع��ري ب�����س��ك��ل خا�س 
اللغة  ل��ه��ذه  ع���ام  وال��ث��ق��اف��ي ب�سكل 
واالأّم����ة ال��ت��ي اأدرك����ت اأ���س��ف��ل الهرم 
كل  ب��اع��ت��راف  العالمي  الح�ساري 
واالإح�ساءات  والدرا�سات  التقارير 
العالمية  المنظمات  تقّدمها  التي 
ناقو�س  ت�����دّق  وال���ت���ي  ��ة  ال��م��خ��ت�����سّ
الخطر منذ �سنوات لتعلن في جميع 
المحافل الدولية اأن العرب اأّمة ال 
واأن  الثقافة،  مع  تتعامل  وال  تقراأ 
عالقة العربي من هذه الممار�سة 
هي  اأ�سكالها  بمختلف  الح�سارية 
ال�سعوب  اأدن��ى من ممار�سة جميع 
في  والفقيرة  المتخّلفة  فيها  بما 
اأ�سقاع نائية من العالم، و"اأجمل" 
رق��م في ه��ذا الجانب اأزّف��ه لع�ّساق 
باإنتاجها  وال���ف���خ���وري���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
يقراأ  ال  العربي  اأن  هو  الح�ساري، 
اإال بمعّدل 6 دقائق في ال�سنة... في 
حين ي�سل معّدل قراءة الغربّي اإلى 

12 األف دقيقة اأي 200 �ساعة!
واإذا  ال�����س��ك��ل،  ب��ه��ذا  ك���ان االأم����ر  اإذا 
كانت ال�ساحة المعرفية في بلداننا 
مالأى بهذا الغث الذي يطغى على 
اأال  الم�ستغرب  من  فهل  �سيء،  كل 
من  وه��ل  العربية؟  ال�سعوب  ت��ق��راأ 
الم�ستبعد كنتيجة حتمية لذلك، ما 
يقوله دار�سو علم االجتماع واللغات 
ا�ستمّرت  م��ا  اإذا   - اأن��ن��ا  م��ن  ال��ي��وم 
ح��ال��ن��ا ه��ك��ذا ف���ي ال��ع��ق��ود االأول�����ى 
ال��ح��ادي والع�سرين -  ال��ق��رن  م��ن 
االألف  في  الُحمر  الهنود  �سن�سبح 

الثالث الميالدي.

الغاوون - بيروت
غالباً ما يتمّلكك ف�سول النقد والمقارنة حين ت�سمع اأو تقراأ 
خبراً عن ن�ساط �سوى ال�سعر ُيقيمه �ساعٌر. فكيف اإذا كان هذا 
هو  ال�ساعر  ه��ذا  ك��ان  اإذا  وكيف  ر���س��وم،  معر�س  ه��و  الن�ساط 

�سارل �سهوان.
في معر�سه المو�سوم "بوم بوم بيروت" والذي اأقامه �سهوان 
يحيلنا  ني�سان(،   11  -  2( هاو�س" ببيروت  "زيكو  �سالة  في 
هذا ال�ساعر الم�ساك�س والقا�س الم�ساك�س والر�ّسام الم�ساك�س 
على روؤيته الخا�سة للحرب وال�سباب وال�سهر من خالل خيط 
هي  فالحرب  ال�سخب.  ُيدعى:  الثالثة  االأقانيم  لهذه  ناظم 
وال�����س��ه��ر �سخب  )ال����دم(  وال�����س��ب��اب �سخب  )ال��ع��ن��ف(  �سخب 

)المدينة(.

اآرت"، تمزج  "البوب  خ��ان��ة  ف��ي  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ���س��ه��وان  ل��وح��ات 
باللعب،  والقتل  بالغناء،  والحرب  بالبندقية،  الغيتار  باإتقان 
روؤية  ل��ن��ا  ل��ت��ق��ّدم  المو�سيقيين،  ب��وج��وه  المقاتلين  ووج����وه 
الثيمة  كانت  التي  ال��ح��رب  لمو�سوعة  الخ�سو�سية  �سديدة 
وخ�سو�ساً  وهواج�سه،  الكتابية  �سهوان  اأعمال  في  االأ�سا�سية 

في كتابه المعنون "حرب �سوارع".
لوحة   20 ���س��ّم  الف��ت��ة،  نقدية  اأ���س��داء  ال���ذي الق��ى  المعر�س 
القنطاري،  محّلة  ف��ي  القديم  المبنى  م��ن  طابَقين  احتّلت 
هذا  قلقلَه  ب  مجرِّ فنان  وب�سغف  االأكريليك  بمادة  م�سغولة 
ري�سة  على  اأخيراً  كتابية عّدة ليحّط رحاه  اأن��واع  بين  ال�سغف 
متقلقلة هي االأخرى ال نعرف اإذا ما كان �سارل �سهوان انتزعها 

من جناح الطائر اأم من ذيله.

و�سفها  يمكن  ح��ادث��ة  ف��ي 
الزميل  تعّر�س  بالبربرية 
�سفاء  ال���ع���راق���ي  ال�����س��اع��ر 
خلف اإلى ال�سرب واالإهانة 
اأع�ساء  ب��ع�����س  ق���ب���ل  م����ن 
موؤ�س�سة  اإدارة  م��ج��ل�����س 
االإعالمي"  "الملتقى 
بحقوقه  مطالبته  ب�سبب 
العمل! عقد  في  الم�سّجلة 

اللبناني  ال�����س��اع��ر  اأج����رى 
عملية  ���������س��������اوول  ب���������ول 
بنجاح. ال��م��ف��ت��وح  ال��ق��ل��ب 
التي  "الغاوون"  اأ�����س����رة 
ال�سديق  ال�����س��اع��ر  ُت��ه��ن��ئ 
ب�سالمته تتمنى له ال�سفاء 
ال�������س���ري���ع وال������ع������ودة اإل�����ى 
ممار�سة ن�ساطه ال�سحافي 

واالإبداعي. 



الجمعة 1  اأّيار  2009الجمعة 1  اأّيار  2009

اإلى روح �سركون بول�س

ولد جاك كيرواك في مدينة لويل 
 )1922 م�����س��ا���س��و���س��ي��ت�����س:  )والي�����ة 
م حياته كّلها  الأبَوين فرن�سيَّين كنديَّين. ق�سَّ
اأميركا  حول  والطواف  اأّم��ه  مع  العي�س  بين 
في رحالت متعاقبة ابتداًء بنيويورك و�سواًل 
اإلى �سان فران�سي�سكو ونيومك�سيكو. بداأ تعّلم 
االإنكليزية في ال�ساد�سة من عمره، فيما كانت 
اللغة الفرن�سية هي اللغة االأّم ولغة التوا�سل 
في بيت العائلة. �سار نجماً ريا�سياً في فريق 
كرة القدم المحّلي ما اأك�سبه ذلك مقعداً في 
جامعة بو�سطن، ومن ثم جامعة كولومبيا، 
وهناك كتب العديد من المقاالت الريا�سية 
في الجريدة الطالبية وكان ا�سمها يومذاك 
"ذا كولومبيا ديلي �سبيكتاتور". وحين �سعر 
اأن مكانه لي�س هناك، قّرر الذهاب للعي�س مع 
اإيدي باركر في نيويورك  �سديقته القديمة 
كا�سادي  ونيل  غين�سبرغ  اآل��ن  �سيلتقي  حيث 
"ذا تاون  ب��وروز. كتب حينها روايته  وويليام 
اأند ذا �سيتي" )كتبها بتاأثير قراءاته للكاتب 
االأميركي توما�س وولف( والتي ثّبتته كاأحد 

اأعمدة جيل البيت.
نا�سراً  ليجد  يكن  لم  الم�ستمّرة  كتابته  ومع 
لروايته التالية ل�ست �سنوات. وب�سكل مت�سارع 
تراكمت لديه م�ساريع وم�سّودات غير منتهية 
جنري�سين"  اأوف  ب��ي��ت  "ذا  م��ث��ل:  الأع���م���ال 
اأون ذا رود"، ثم كتب الرواية االأ�سهر  و"كن 
"اأون ذا روود" في ني�سان 1951وقد تم رف�س 
مّرة،  من  الأكثر  النا�سرين  قبل  من  الرواية 
بر�س"  "الفايكينغ  ���س��رك��ة  ���س��ارع��ت  اأن  اإل���ى 
بع�س  اإج���راء  ب�سرط  ال��رواي��ة  ا�سطياد  اإل��ى 
رول  على  كتبها  ك��ي��رواك  وك��ان  التعديالت. 
اأ�سطر،  اأو  ب��دون هوام�س  و�سفاف  رّث  ورق��ي 
بلغ طوله 120 قدماً ا�ستراه عام 2001 مالك 
دوالر،  مليون  ب�2.4  للفوتبول  اإنديانا  فريق 
في حين قب�س كيرواك ثمن الرواية حينذاك 
الرواية على هذا  لتنتقل  دوالر،   1000 مبلغ 
في  الجمهور  على  عر�سها  الإت��اح��ة  ال�سكل 

الجامعات والمتاحف والمكتبات العمومية.
لم تولد ثقافة "جيل البيت" من فراغ على 
ال��رغ��م م��ن وج���ود م��ا ك���ان ق��د ي��ح��ج��ب قّوة 
وهجها اآنذاك، حيث الحرب العالمية الثانية، 
هيرو�سيما  ف��وق  ذريَتين  قنبلَتين  و�سقوط 
وناغازاكي. ومع مرايا الحرب والكاآبات التي 
�سكل م�ساعر جماعية  ف��ي  زال��ت ط��ازج��ة  م��ا 
�سائدة، اأغلقت اأميركا على نف�سها وتم حينها 
عام  للبالد  جديد  كرئي�س  اإيزنهاور  انتخاب 
قب�سته  المحافظ  التّيار  اأطبق  حيث   1953
كان  التي  العظمة  جنون  وم��ع  اأميركا.  على 
والحرب  ال��م��ك��ارث��ي��ة  االأ����س���ا����س���ي  م��ح��ّرك��ه��ا 
ال���ب���اردة ���س��ّد ال��م��ّد ال�����س��ي��وع��ي اآن�����ذاك، كان 
تلك  في  جمالي  حدث  اأه��م  البيت"  "جيل 
الذي  االح��ت��ج��اج��ي  بالبعد  ناهيك  ال��ف��ت��رة، 
اأعاد االعتبار اإلى الهام�س والمكان وثقافات 
ال��م��ه��اج��ري��ن وع��وال��م��ه��م. ث��ق��اف��ة ل��م تهادن 
ال�سيا�سي  للنظام  المبا�سر  رف�سها  �سكل  في 
التي قام جوزيف  الفترة نف�سها  ال�سائد، في 
مكارثي 1950، وهو �سناتور جمهوري، باإلقاء 
�سّميت  لنكولن  اإب���راه���ام  ذك���رى  ف��ي  خطبة 
على  ال�سيوعي  الخطر  م��ن  ال��خ��وف  بحملة 
 - المليئة  الخارجية  وزارة  طاولت  اأميركا، 
على حّد تعبير مكارثي - باأع�ساء وجوا�سي�س 
رو�سيا، ما دفع غالبية كّتاب اأميركا ومثقفيها 

اإلى الهجرة اأو االنزواء.

للرواية،  ال��م��ت��دّف��ق  االأ����س���ل���وب  ف���ك���رة  اأت�����ت 
الممّيزة  الطريقة  م��ن  ك��ي��رواك،  ب��اع��ت��راف 
حيث  ر�سائله،  كا�سادي  نيل  فيها  يكتب  التي 
ال�����س��رع��ة واالح���ت���دام واالع���ت���راف. وم���ن ثم 
بوروز  هما  اثَنين  بين  نف�سه  ك��ي��رواك  وج��د 
ونيل  والحيرة،  ال�سك  على  القائم  وتفكيره 
وال�ساخر  ال��م��خ��ادع��ة  ال�سخ�سية  ك��ا���س��ادي 
ت�سويرية  وح�������س���ي���ة  ال���ل���ح���ظ���ة.  و�����س����ّي����اد 
اإع�سار  والم�سهدية.  التداعي  وبورنوغرافيا 
الجاز  فيها  ي�سرب  طويلة  ومرثية  �سعري 
واأ�سماء  وم���راج���ع  اإ����س���ت���ع���ارات  ه������وادة،  ب���ال 
اأثناء  كيرواك  اإليها  ا�ستمع  ك��ان  اإ�سطوانات 
يحّدان،  ال  وجريان  مرونة  للرواية.  كتابته 
جاك�سون  طريقة  ت�سبه  بعنف  ت�سيل  كلمات 
اللون كثيف ومهول  الر�سم حيث  بللوك في 
النهائي.  تّبانة  درب  اإل��ى  اأق���رب  وم��ف��اج��ىء، 
راً  مطوِّ من�سبط،  وغير  ومنك�سر  ح��ّر  �سكل 
بعد  م��ا  ف��ي  اآل���ن غين�سبرغ  ع��ن��ه  ت��ح��ّدث  م��ا 
الجاز  نعم  التلقائي".  البوب  "عرو�س  عن 
والبوب، يقول كيرواك، من حيث االإح�سا�س 
ينفخه  نف�ساً،  ير�سم  لديهما م�سمون: رجل 

ال�����س��اك�����س��ف��ون حتى  ف���ي 
ينتهي، وبعد ذلك كل ما 
اأنجز  قد  يكون  �سيقوله 

على هذا ال�سكل: &. 
ديناميكية و�سدق روحي 
اأن  ا�ستطاعا  مك�سوفان 
ا�سطراب  ح��ال��ة  يخرقا 
ه����ائ����ل����ة ف������ي اأم����ي����رك����ا 
العفوية  ال��ف��ت��رة.  ت��ل��ك 
ال����ج����ارف����ة واالرت�����ج�����ال 
وب����وه����ي����م����ي����ة ف���ك���ري���ة 
جمعت �سعراء وروائيين 
ومو�سيقيين.  ور�سامين 
ث����م ان����خ����رط ك����ي����رواك 
ال�ساخنة  المنطقة  ف��ي 
بوا�سطة  ال��ج��از  لعائلة 
���س��دي��ق ا���س��م��ه ه����وراك 
�سيتعّرف  ال������ذي  م�����ان 
جوردان  بيتر  اإل��ى  عبره 
وب�سورة  اأول�ستيد  وبوب 
حا�سمة فيا �سيمور وي�س.
المجموعات  �سمن هذه 
اأعظم  ظهر  المو�سيقية 
ال�ساك�سيفون  ع���ازف���ي 
وال�����ت�����روم�����ب�����ي�����ر، وه����م 
على  اأط����ل����ق����وا  ال�����ذي�����ن 
ت�سمية  م���و����س���ي���ق���اه���م 
والتي  بوب"  "البيب 
ان���ط���ل���ق���ت م����ن ال������داون 
تاون و�سواًل اإلى ال�سارع 
اأبوللو،  م�سرح  حيث   52
روم،  ب������ول  و�����س����وف����وي 
بوبيرا  وميتروبوليتان 
منطقة  اإل�������ى  ه�����او������س، 
فيليج،  وي���ت�������س  غ���ري���ن 
في  "بوهيميا"  ومقهى 
ال�سارع 15 بارو �ستريت. 
وك�����������ان م����ن����ه����م دي�������زي 
وميلي�س  غ��ي��ل��ل��ي�����س��ب��ي 
باركر  وت�سارلي  دافي�س 

َع��َرف وقتها  اإيفان�س حيث  ب��اول وجيل  وب��اد 
ي بمرحلة "ذا بيرث اأوف كول". عا�س  ما �ُسمِّ
اإيفان�س في قبو لي�س فيه مدفاأة، في ال�سارع 

�سينية،  م�سبغة  خ��ل��ف  اآف��ي��ن��ي��و،  فيفث   ،55
بمغ�سلة و�سرير وبيانو.

الخم�سينيات،  اأميركا  في  ك��ي��رواك  انخرط 
هائلة  ب���ح���ث  دّوام����������ة  ف����ي   ، ه��������وادة  وب������ال 
وكتاباته،  عي�سه  اأ�سلوب  اكتنفت  وبوهيمية 
مك�سيكو  ونيو  ون��ي��وي��ورك  نيوجر�سي  وبين 
واأنهار  انب�سطت �سحارى  و�سان فران�سي�سكو 
ال�����س��وارع  والحانات  اإل���ى  وط��ب��ي��ع��ة ع�����س��ّي��ة، 
والمخّدرات  الت�سكع  �سبغها  التي  واالأر�سفة 
الالنهائي  وال�����س��ع��ر  وال��ج��ن�����س،  وال���ك���ح���ول 
اآلة الطباعة اليدوية بهدير  ي�سرب مفاتيح 
لم يتوقف اإلى اأن اأخبر �سديقه نيل كا�سادي 
اأنه اأنهى ما يقارب 125000 كلمة بين 2 و22 
�سكل  لها  اأن  كّله  ذل��ك  بعد  ويعتقد  ني�سان، 
رواية )ترجم الرواية اإلى العربية �سامر اأبو 

هّوا�س و�سدرت لدى "من�سورات الجمل"(.
1969 في  اأكتوبر ع��ام   21 ف��ي  ك��ي��رواك  م��ات 
ف��ل��وري��دا اإث����ر ن��زي��ف ح���اد ف��ي ال��ك��ب��د، وكان 
ي��م�����س��ي وق��ت��ه ف���ي ت��ل��ك االأي������ام م���ع زوجته 

الثالثة �ستيال واأّمه غابريلال.
قبره  حيث  ل��وي��ل  مدينة  اإل���ى  جثمانه  ُن��ق��ل 

عبارة عن قطعة رخام جميلة، م�سلوح عليها 
ورد، وزجاجات ملفوفة بال�سيلوفان متروكة 

من عابرين للذكرى.

اأكرم قطريب

اآن دوف��ي )1955( من  ُت��ع��ّد ك��ارول 
ال�سعري  الم�سهد  في  االأ�سماء  اأهم 
البريطاني المعا�سر، وقد ر�ّسحتها 
ر�سمياً اإدارة رئي�س الوزاء البريطاني ال�سابق 
البالط  "�ساعر  من�سب  ل�سغل  بلير  ت��ون��ي 
هذه  ج��ع��ل  م���ا  ل��ك��ن   ،1999 ع����ام  الملكي" 
من  ���س��ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  االن���ت���ق���ادات  االإدارة، 
اليمين البريطاني المحافظ في حال فازت 
ال�ساعرة بهذا اللقب كونها �سحاقية وتجاهر 

بذلك. 
اال�سطهاد  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة،  االغ���ت���راب  اأ���س��ك��ال 
التمييز  االج���ت���م���اع���ي���ة،  ال���م�������س���اواة  وع�����دم 
في  الذات  وبناء  ال�سخ�سي  التفّرد  الجن�سي، 
ثيمات  ه��ي  المعا�سرة  القطيع  ثقافة  زم��ن 
ب�سيطة  بلغة  عنها  تعّبر  االأ�سا�سية،  ال�ساعرة 
خالقًة  اليومية  المحادثة  لغة  م��ن  تقترب 
من ق�سائدها ن�سو�ساً غير ملتب�سة الق�سد. 
الوقت  ف��ي  و���س��اخ��ر  ج���اّد  ال�سعري  اأ�سلوبها 
اإن�سان  الأي  وي��م��ك��ن  ال���ق���راءة  ���س��ه��ل  ن��ف�����س��ه، 
ن�����س��و���س��ه��ا عابثة  ب��ق�����س��ائ��ده��ا.  اال���س��ت��م��ت��اع 
والتهّتك.  الدعابة  ب��روح  ممتزجة  وم��وؤذي��ة 
الحداثي  ب��ع��د  م���ا  ي���ت���زاوج  ق�����س��ائ��ده��ا  ف���ي 
ال�سعرية  ال�سونيتة  م��ع  ال��ب��ن��ي��وي  ب��ع��د  وم���ا 
التقليدية. ا�ستخدامها للغة التداول اليومي 
اأن ميلها  يعك�س تاأّثرها بورد ورث، في حين 
ُيعزى  ق�سائدها  في  المحاورات  اأ�سلوب  اإلى 
النو�ستالجيا  واإل��ي��وت.  ببراونغ  تاأّثرها  اإل��ى 
تعك�سان  ق�سائدها  في  الجاّفتان  وال�سخرية 
توما�س،  دي�����الن  الرك������ان،  ب��ف��ل��ي��ب  ت���اأّث���ره���ا 
ليفربول  و���س��ع��راء  االأم��ي��رك��ي  ال��ب��ي��ت  ج��ي��ل 
االنتقائية  ال��خ��ل��ط��ة  ه����ذه  ال���ح���داث���وي���ي���ن. 
وا�سحة تماماً في ن�سو�سها، مع ميل اأو�سح 
اإلى  مبكر  وميل  الحديثة،  ال�سوريالية  اإل��ى 
ت��ت��م��ّي��ز بحدود  ال��روم��ن�����س��ي��ة. م��ن��ول��وج��ات��ه��ا 
وا�سحاً  تجّلى  ما  وهذا  وح��اّدة،  قوّية  اأُنثوية 
"وقوف  اأُول�����ى م��ج��م��وع��ات��ه��ا ال�����س��ع��ري��ة  ف���ي 
االأنثى عارية"، والتي تمّثل ا�ستجابات وردود 
ف��ع��ل ال��م��ودي��ل - ال���م���راأة ال��ت��ي ت��ق��ف عارية 

الأوامر الر�ّسام - الرجل الذي ير�سمها: 
"�ساعات �ست كهذه مقابل فرنكات معدودة/ 
بطن حلمة موؤّخرة في �سوء النافذة/ يفرغ 
�سّيدتي/  ي��ا  اأك��ث��ر  اليمين  اإل��ى  م��ّن��ي/  ال��ل��ون 
�سي�سّورني  ���س��اك��ن��ة/  ت��ك��ون��ي  اأن  ح���اول���ي 
كبيرة/  متاحف  في  واأُع��لَّ��ق  تحليلي/  ب�سكل 
العاهرة  ����س���ورة  ال���ب���رج���وازي���ون  و���س��ي��م��ت��دح 

النهرّية هذه/ ويدعونه فّناً". 
ق�سيدة "رجم النجوم" من تلك المجموعة 
َترجُّ قارئها بتوقيتاتها الجارحة، وهي  اأي�ساً 
مع�سكرات  في  تموت  ام���راأة  ب�سوت  تتحّدث 

االعتقال النازية:
"كنت على قيد الحياة، مّرة/ اأرخى حزامه/ 
فاه/  يفغر  خ��وٍف  ُج��بِّ  مثل  امعائي  انفلقت 
األ��م��ح ط��ف��اًل/ �سحك  الجثث  اأف���واه  م��ا بين 
اأيام فقط/ تعزل هذا/ عن  الجنود/ م�ساألة 
اأعمال التعذيب./ �سّوبوا طلقة اإلى عينها".

"بيع  الثانية  مجموعتها  اأ�سدرت   1987 عام 
مانهاتن" التي تتحّدث فيها باأ�سوات الب�سر 
المهزوزين المهزومين من مجتمع لم يغفر 

لهم اأخطاءهم:
عانيت  لقد  �سيء/  اأي  �سيئاً/  �ساأقتل  "اليوم 

من االحتقار طوياًل".
في مجموعَتيها الالحقَتين "الوطن االآخر" 
تنبع   )1993( �سحيح"  و"وقت   )1990(
الق�سائد من الهّم العاطفي لل�ساعرة، لكنها 

في الوقت نف�سه ال تغفل الجوانب ال�سيا�سية 
ورغم  الفل�سفية.  والق�سايا  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
المبكر،  المثلية  الجن�سية  بميولها  وعيها 
اإل���ى  ُت�����س��ر  ل���م  االأول������ى  اإ����س���دارات���ه���ا  اأن  اإال 
المو�سوع  جن�سانية  اإن  ب��ل  ���س��راح��ًة،  ذل���ك 
تماماً،  مبهمة  ظّلت  ق�سائدها  في  )االآخ��ر( 
بجائزة  ف����ازت  ال��ت��ي  �سحيح"  "وقت  ح��ت��ى 
"الفورورد" ال�سعرية البريطانية المرموقة 
والتي اأ�ّسرت بدايتها بكتابة ق�سائد �سريحة 
بمجموعة  اأعقبتها  ث��م  المثلي.  ال��ح��ب  ع��ن 
تحتفل  ال��ت��ي   )2002( االأنثى"  "اإنجيل 
بخبرات االأنثى وفهمها لعناوين الحياة من 

والدة، موت، اأمومة، حي�س، �سن الياأ�س:
ولدت  ال���ذي  ال�����س��ّري  حبلها  قطعوا  "لقد 
م��ع��ه/ ودف���ن���وه ت��ح��ت ���س��ج��رة م���ا/ ف���ي قلب 

الغابة ال�سا�سعة".
"جامع  والعميقة  الجميلة  ق�سيدتها  وف��ي 
�ساحرة  �سوريالية  م��ن  تقترب  التي  النور" 

لخبرة اإنجاب طفل، تقول:
ال�سوء  ح�سني،/  اإلى  نجمة/  من  "تهوين 
فيك/  يتمراأى  ال�سرير  جانب  في  الخفيف 

اأنت ت�سئين مثل فتاة الثلج".
والقمر"  "الموت  ق�سيدة  تبتكر  حين  ف��ي   
احتفالية تفجع لكل الذين رحلوا عن عالمنا:

اإليك/  ت�سل  �سالة  ال  اأنت/  اأين  اأعرف  "ال 
مرئي/  غير  �سلوات/  الق�سائد  اأن  لو  حتى 

في الف�ساء/ حتى لو اأن االأرواح نجوم". 
واأخيراً مجموعة"ن�سوة" والتي يهيمن فيها 
�سوت االأنثى الخال�س عبر ق�سائد عاطفية 
ومختلفة  رث���اء،  بنبرة  م�سحونة  �سخ�سية 
ب�سكل ملحوظ عن المجاميع ال�سابقة. فهي 
ال�ساعرة  ع��الق��ة  م��ن  وم�ستلهمة  مت�سل�سة 

العاطفية بال�ساعرة جاكي كي: 
اأ�ساعدني،  كي   /)...(" اأ�ستطيعه  الذي  "ما 
اأح��ت��م��ل هذه  اأو ����س���الة،/ ك���ي  ت��ع��وي��ذة  ب���ال 
الرحمة،/  ع��دي��م��ة  ال��ب��الن��ه��اي��ة،  ال�����س��اع��ة، 

�ساعة موت الحّب الخفّية؟".
�سريكتها  م��ع  ح��ال��ي��اً  دوف���ي  اآن  ك���ارول  تقيم 
وتعمل  مان�س�ستر،  ف��ي  ك��ي  ج��اك��ي  ال�����س��اع��رة 

اأ�ستاذة الكتابة االإبداعية في جامعتها.

فالنتاين
ال وردة حمراء وال قلب من ال�ساتان.

اأُهديك ب�سلة،
قمراً ملفوفاً بورق بنّي.

َيعُد بال�سوء،
مثل التعّري المجّرد للحب.

هنا 
�سوف تعميك من الدموع 

كالحبيب
�ستجعلك تعك�س

ال�سورة المتاأّججة لالأ�سى.
اأحاول اأن اأكون �سادقة.

لي�ست بطاقة جميلة وال هدية م�سحكة
مثل مفاجاآت اأعياد الميالد. 

ها اأنا اأمنحك ب�سلة.
قبلتها العنيفة �ستظل عالقة على �سفَتيَك،

تهيمن عليك وحدك 
مثلنا،

والأبعد مدى مثلنا.
خذها.

�ستتقّل�س حلقاتها البالتينية اإلى خاتم زواج،
لو تريد.

مهلكة،

�سوف تعلق باأ�سابعك
رائحتها،

تعلق ب�سكينتك. 

كلمات في ليلة رحيبة
في الطرف االآخر لهذه الليلة الرحيبة

ومع هذه الم�سافة التي بيننا،
اأفّكر فيك.

الغرفة تدير ظهرها ببطء للقمر.
لّذة.

�ساأتجاوزها، واأقول اإنه الأمٌر محزٌن 
وفي اأ�سّد الهيجانات اأغّني، 

ت�ستطيع  ال  ل��ل��رغ��ب��ة  م�����س��ت��ح��ي��ل��ة  اأغ���ن���ي���ة 
�سماعها.

ال ال... ال ال... ال.
هل تراني؟

التي  الداكنة  التالل  واأتخّيل  عينّي  اأغم�س 
علّي اجتيازها كي اأ�سل اإليك

الأني اأحّبك
وهذا هو المعنى

اأو هو الحال معبٌَّر عنه بالكلمات 

اإحماء لآلئها
اإلى جوديث ريد�ستون

الآلئها، تم�ّس جلدي. ع�سيقتي
حتى  لت�سخينها،  ال��الآل��ئ  ب���ارت���داء  اأم��رت��ن��ي 
ال��م�����س��اء ح��ي��ن��م��ا ���س��اأُم�����ّس��ط ���س��ع��ره��ا. وفي 

ال�ساد�سة، �ساأ�سع الالآلئ
حول عنقها االأبي�س الفاتر.

طوال اليوم،
اأفّكر فيها،

تتاأّمل  ال�������س���ف���راء،  ال��غ��رف��ة  ف���ي  ت�����س��ط��ج��ع 
الحرير اأو المخمل،

الذي �ستتلّفع به الليلة؟ ُتعجب بنف�سها
بينما اأعمل عن طيب خاطر،

حرارتي الخفيفة تت�سّلل اإلى كل لوؤلوؤة.
حبلها، يلّف عنقي.

جميلة هي. اأحلم بها
في غرفتي العلوية:

�سّورتها وهي تراق�س
رجااًل طويلي القامة،

مرتبكة من امتعا�سي،
باإلحاح... ي�سوع �سذاها
خلف عطرها الفرن�سي،

واأحجارها اللبنّية.
اأرّبت على كتَفيها بكّف اأرنب:

يراقب توّردها الناعم َينّز من جلدها
مثل تنهيدة متراخية. في مراآتها

�سفتاي الحمراوان ترومان الحديث.
قمر مكتمل، عربتها تعيدها اإلى منزلها.

في راأ�سي
اأراها كل لحظة... عارية،

تنزع مجوهراتها،
يدها النحيلة تعيدها اإلى ال�سندوق،

تنزلق عارية اإلى مخدعها،
كما هي معتادة... واأ�ستلقي هنا بال نوم،

اأعلم اأن الآلئها تبرد االآن
في غرفة حيث تنام ع�سيقتي

وطوال الليل اأ�سعر
بالفقدان واأحترق.

* تّمت الترجمة بالتن�سيق مع ال�ساعرة.

فيء نا�سر
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����س���وت  ال���ح���ك���م���ة  ُي���غ�������س���ب  "ال 
�ساعر  ي��ق��ول  اأن  يكفي  الهذيان"، 
م��ا ه���ذا ال��ب��ي��ت، ح��ت��ى م��ن دون اأن 
اأن  دن��ق��ل، لنفهم  اأم����ل  اأن����ه  ن��ع��رف 
وا�سح  واأن موقفه  الهذيان،  اإلى  انحيازه هو 
�سلطة  ���س��ّد  اأي:  وال��ت��ع��ّق��ل،  ال��ح��ك��م��ة،  ���س��ّد 
لو  بالك  فما  قلياًل.  تحذلقنا  اإذا  الحقيقة، 
"ال  اأن �ساحب هذا البيت هو �ساحب  عرفنا 
ت�سالح... ولو وقفت �سّد �سيفك كل ال�سيوخ"، 
حّدة  االأكثر  ال�سوت  دائماً  ُعدَّ  الذي  ال�ساعر 

�سّد ال�سلطة.
اأكثر ق�سائد  ت�سالح"، وهي  "ال  في ق�سيدة 
ال�ساعر  ي��ظ��ه��ر م��وق��ف  ���س��ه��رة،  دن��ق��ل  اأم����ل 
�سلطة  �سّد  ال�سيوخ،  كالم  �ساأم  الذي  ال�ساب 
الذهب"،  منحوك  ول��و  ت�سالح  "ال  ال��م��ال: 
�سّد �سلطة القّوة: "ال ت�سالح/ ولو قال من 
ط��اق��ة المت�ساق  بنا  م��ا  ال�����س��دام/  عند  م���اَل 
ولو  ت�سالح  "ال  ال��ق��در:  �سلطة  الح�سام"، 
 ،" بالنباأ كّهانها  لك  ورمى  النجوم/  حّذرتك 
ال�سيوخ:   - الحكمة   - المنطق  �سلطة  و�سّد 
بها  يبداأ  الزم��ة  هي  قيل"  ولو  ت�سالح  "ال 
الق�سيدة.  ه���ذه  م��ق��اط��ع  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  دن��ق��ل 

الحكمة  �سوت  قيل" ه��و  "ما  �سوت  ودائ��م��اً 
ال�سحرية  ال����ق����ّوة  ع��ل��ي��ه  وت������رّد  وال��م��ن��ط��ق، 
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ك��ام��ن��ة ف��ي االأم����ر ال��م��ق��ّد���س: "ال 
اأجيال  اإلى  ت�سالح"، وهو االأمر الذي توّجه 
بقّوته  اأم���ر،  ه��و  دن��ق��ل.  تلت  المثقفين  م��ن 

ال�سحرية، ظّل �سارياً وموؤّثراً حتى اليوم.
ما الذي امتلكه دنقل بخالف القّوة ال�سحرية 
يملك  هو  ت�سالح"؟  "ال  عبارة  في  الكامنة 
الكثير من المنطق بطبيعة الحال، والقدرة 
على ال�سجال، اأي اأنه ي�ستخدم الحكمة حتى 

ال�سيوخ  يقولها  حكمة  وك��ل  يعار�سها،  وه��و 
يملك هو حكمة مناق�سة لها:

براأ�س راأ�س  قيل  ولو  ت�سالح  "ال 
اأكّل الروؤو�س �سواء؟

اأقلب الغريب كقلب اأخيك".
من  فمثاًل:   - بالطبع  معه  نختلف  منطق 
عدم  "البديهي" ع��ن  الت�سّور  ذل��ك  ل��ه  اأي��ن 
اإليه  اللجوء  لكن   - كّلها!؟  الروؤو�س  ت�ساوي 
يعني اأنه لي�س لدى دنقل �سيء �سّد الحكمة 
في حّد ذاتها، حتى وهو يهتف اأحياناً �سّدها، 
القّوة:  �سلطة  �سّد  �سيء  لديه  لي�س  اأنه  كما 
"اأنت فار�س هذا الزمان الوحيد/ و�سواك... 
اأتى  ما  �سّدها.  يهتف  وه��و  حتى  الم�سوخ"، 
التي  ال�سلطة  هو  اإذاً،  المقال  ه��ذا  ليدر�سه 
في ق�سائده، حتى وهو  دائماً  ال�ساعر  مّثلها 
يّدعي  ال  وه��و  فقط  لي�س  ���س��ّده��ا،  ي��ت��ح��ّدث 
اآخ���ر �سهير له  ال��ح��دي��ث ب��ا���س��م��ه��ا. ف��ي ب��ي��ت 
الرياح/  معبود  لل�سيطان/  "المجد  يهتف: 
م��ن ق����ال: ال/ ف��ي وج���ه م��ن ق���ال���وا: نعم"، 
ال�سيطان  جاعاًل  الرّب،  �سلطة  دنقل  ي�سارع 
بطله الدرامي، لكن ال�سيطان يتحّول، ب�سكل 
اإلى معبود هو االآخر، وم�ستحقاً  دراماتيكي، 

ي�ستبدل  للمجد؛ 
دنقل رباً برّب.

كتابة اأم  "ملك 
�ساح بي فانتبهت

ورّفت ذبابة
ح������������ول ع����ي����َن����ي����ن 

المعَتين
فقلت "الكتابة"

ف������������ت������������ح ال���������ي���������د 
كان  م���ب���ت�������س���م���اً... 
وج�����������ه ال����م����ل����ي����ك 

ال�سعيد
با�سماً في مهابة".

ق�سيدة  ف���ي  ه���ن���ا، 
بين  ال�سراع  يدور  نّوا�س"،  اأبي  اأوراق  "من 
ال��م��ل��ك وال���ك���ت���اب���ة، وال��ن�����س��ر ال��م��ب��دئ��ي هو 
ال�سعر:  على  الع�س�س  ينت�سر  كما  للملك، 
الورقية/  ال�سفحة  هذه  في  اأكتب  ما  "كل 
�سادرته الع�س�س!؟"، ال يمكن لدنقل اأن يعلن 
انحيازه اإلى الملك، على االأقل ظاهرياً، لكن 
اأ�سكال ال�سلطة كثيرة، وغالباً ما ينحاز دنقل 
الكلمة  اأكثر )�سلطة  اإل��ى  اأو  اإل��ى واح��د منها 
ال�سابَقين،  المثاَلين  في  مثاًل  الق�سيدة   -
من  تكتب  ال   - تكتب  اإن   - "الكلمة  وف���ي: 

"اأوتوجراف"(.  ق�سيدة  من  الترفيه"  اأج��ل 
بعنوان  له  �سهيرة  ق�سيدة  في  اآخ��ر  بيت  في 
الحجرية"،  الكعكة  اأغنية   - الخروج  "�سفر 
للمظاهرات  مانيف�ستو  بعد  ما  في  و���س��ارت 

الطالبية، يقول:
والزنازن اأ�سرحة...  "المنازل 

اأ�سرحة... والمدى اأ�سرحة
فارفعوا االأ�سلحة

اإرفعوا
االأ�سلحة!".

ي���رى دن��ق��ل ال���م���وت ف���ي ك���ل م���ك���ان، المدى 
بال�سالح.  يكون  الموت  على  وال��رد  اأ�سرحة، 
م��ه��ّم��اً وملهماً  ك���ان م�����س��دراً  ال�����س��الح دوم����اً 
لل�ساعرية، لكن اأي�ساً ال يمكننا تجاهل اأنه - 
اأي ال�سالح - هو اأحد منتجي الموت، الموت 
ال�ساعر من روؤيته في كل مكان  الذي ي�سكو 
ال�ساعر على الموت بالموت، وال  حوله. يرّد 
الموت  اإل��ى  ن�ستجيب  اأن  علينا  ل��م��اذا  نفهم 
الموت  اإل��ى  ن�ستجيب  اإل��ي��ه وال  ي��دع��و  ال��ذي 
االآخ����ر ال���ذي ي���راه ح��ول��ه. ي��ق��ول: "رايتي: 
ال�سباح"،  و���س��ع��اري  وج��م��ج��م��ة/  ع��ظ��م��ت��ان 
القر�سان،  هيئة  ات��خ��اذه  م���ن   ال��رغ��م  ع��ل��ى 

بال�سباح  �سياأتي  به  ينادي  الذي  الموت  فاإن 
الموت  اأم����ا  ذل�����ك(،  ع��ل��ى  ي��ب��ره��ن  ل���م  )واإن 
ال����ذي ي����راه م���ن ح���ول���ه، ف��ه��و ال���م���وت الذي 
يطالبنا بكراهيته، هو موت يحا�سر الطلبة 
جريمة  اأن  اأي  معهم.  ويحّقق  المتظاهرين 
اإذا م��ددن��ا ال��خ��ط على  ه���ذا ال��م��وت االآخ����ر، 
عن  معّبراً  ال�ساعر  �سوت  وجعلنا  ا�ستقامته 
الطلبة المحا�سرين، جريمته هي في كونه 
ال�ساعر.  اإل��ي��ه  ي��دع��و  ال���ذي  ال��م��وت  يحا�سر 
اأنه  "اآخر"،  اأن��ه  ذنبه  ك��ل  ي�سبح  هنا  االآخ���ر 

لي�س "اأنا".
اإل����ى الطلبة  ي�����س��ي��ر دن��ق��ل  اإ����س���اف���ي:  وذن����ب 

قائاًل:
م�سر يا  فداءك  نحن  "يغّنون: 

فداوؤُ..." "نحن 
وت�سقط حنجرة ُمخر�سة

معها ي�سقط ا�سمك يا م�سر - في االأر�س".
ه�����م م�سر،  ال���ل���ح���ظ���ة  ه������ذه  ف�����ي  ال���ط���ل���ب���ة 
اإذاً  واأعداوؤهم  �سقوط م�سر،  وانك�سارهم هو 

بطبيعة الحال ي�سبحون اأعداء الوطن.
دون  من  النقطة  هذه  على  المرور  يمكن  ال 
المرور على "الوطن"، تلك ال�سلطة الرمزية 
التي يقارع بها دنقل �سلطة الدولة وال�سرطة 
والمحّققين. في ق�سيدة "مقابلة خا�سة مع 

نائل الطوخي

ابن نوح" يحكي دنقل ق�سة الطوفان 
مع  المعروفة،  بتفا�سيلها  القراآنية 
يرف�س  ن���وح  اب���ن  م��خ��ت��ل��ف��ة:  دالالت 
الهرب من الطوفان، "بعد اأن قال ال 
والجبل،  الوطن"،  واأح��ب  لل�سفينة/ 
الماء  من  يع�سمه  اأن  يفتر�س  ال��ذي 
ال�����ق�����راآن، ي��خ��ت��ل��ف م��ع��ن��اه هنا:  ف���ي 
اإلى جبل ال يموت/ ي�سّمونه  "وناأوي 
وال�سعب  ال��وط��ن  ب�سلطة  ال�سعب"، 
الهاربين،  تقريع  م��ن  دن��ق��ل  يتمكن 
"المغّنون  ث��م  "الحكماء"،  واأول��ه��م 
المرابون/   - االأمير  خيل  �سائ�سي   -
)ومملوكه!(/   - ال��ق�����س��اة  ق��ا���س��ي 
حامل ال�سيف - راق�سة المعبد... ها 
ال�سفينة/  نحو  ي��ف��ّرون  الجبناء  ه��م 
المدينة/  �سباب  وك���ان  ك��ن��ت/  بينما 
الجموح"،  ال��م��ي��اه  ج�����واد  ي��ل��ج��م��ون 
يبقى  وال  ي��ه��رب،  فالجميع  وه��ك��ذا، 
دنقل  وي�����س��ّم��ي��ه��م  ال�������س���ب���اب،  ����س���وى 
ال�سعب  ال��م��دي��ن��ة.  ف��ي  "ال�سعب"، 
تر�سانة  ك��ّل��ه��ا  ال�����س��ب��اب،   - ال��وط��ن   -
الأجل  ���س��اع��رن��ا  ي�ستخدمها  ب��الغ��ي��ة 

ت��وب��ي��خ ال���ه���ارب���ي���ن، ال���ع���ادي���ي���ن، غير 
الفل�سطينيين  ع��ن  وم���اذا  االأب��ط��ال. 
ال�سهيونية  الع�سابات  من  الهاربين 
النكبة؟ هل يراهم دنقل جبناء؟  في 
باعتبارهم  ت�سويرهم  ي�ستطيع  هل 
مرابين وراق�سات ومماليك و�سائ�سي 

خيل االأمير؟
على  اال�ستعالء  م��ن  �سيئاً  هنا  نلمح 
االإن�سان العادي، الفاني، الذي يخاف 
الخارق  ال��ب��ط��ل  ل��م�����س��ل��ح��ة  ال���م���وت، 
ال���ذي ال يفكر ���س��وى ف��ي ال��وط��ن، ال 

في نف�سه وال في ج�سده.
اآخر: لماذا  �سوؤال  للده�سة هنا  مثير 
قال دنقل: "جبل... ي�سّمونه ال�سعب"، 
ال�سعب"؟  ه���و  "جبل...  ي��ق��ل  ول����م 
ا�ستخدام م�سطلح  بفداحة  �سعر  هل 
تقبل  ال  التي  بيقينّيته  "ال�سعب"، 
ال��ت�����س��ك��ي��ك، ف��������اأراد ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
ح���ّدت���ه���ا ق���ل���ي���اًل؟ رب����م����ا، ت���ظ���ل هذه 
تكون  ما  اأبعد  لكنها  جّيدة،  محاولة 

عن الجذرية، كما يلزم التذكير.
الذي  العادي،  االإن�سان  على  التعالي 
و�سوحاً  اأك���ث���ر  ي���ب���دو  ب���ط���اًل،  ل��ي�����س 
�سبارتاكو�س  "كلمات  ق�سيدته  ف��ي 
الق�سيدة  اعتبار  يمكننا  االأخيرة". 
يت�سّوره  ل��خ��ط��اب  ���س��اخ��رة  م��ح��اك��اة 
ل��ل��خ�����س��وع. يطلب  ال�����س��اع��ر خ��ط��اب��اً 
الم�سنقة  ع��ل��ى  وه����و  ���س��ب��ارت��اك��و���س 
ب����اأن ي��ع��ّل��م��وا اأب���ن���اءه االن��ح��ن��اء الأن: 
من  اإال  يرتوي  ال  "ال"  يقول  "من 
الطّيبون.../  و"الودعاء  الدموع!"، 
نهاية  في  االأر���س  يرثون  الذين  هم 

المدى/ الأنهم... ال ُي�سنقون".
ل���ن ي��ك��ون ج���ي���داً ب��ال��ط��ب��ع اأخ����ذ هذا 
جانب  م����ن  االع������ت������ذاري  ال���خ���ط���اب 
الم�سنقة،  اأم����ام  وه���و  ���س��ب��ارت��اك��و���س، 
بالجّدية الكافية. ال�ساعر نف�سه، منذ 
ق�سيدته،  من  االأول  المقطع  بداية 
ب���ه هنا،  وال������ذي ���س��ب��ق اال���س��ت�����س��ه��اد 
مقتل،  ف��ي  الق�سيدة  ج��ّدي��ة  ي�سرب 
بطله: ل��راأي  المعار�س  راأي��ه  ويعلن 
الرياح معبود  لل�سيطان...  "المجد 

قالوا:  م���ن  وج����ه  ف���ي  ق�����ال: ال  م���ن 
نعم".

المجد اإذاً ظّل مق�سوراً، باأمر ال�ساعر، 
�سبارتاكو�س،  البطل،  ال�سيطان،  على 
العبيد  ج���م���وع  م��ن��ه  ُح���رم���ت  ب��ي��ن��م��ا 
يتاألمون ويقاومون  الذين  العاديين، 
القي�سر  بين  ال�سراع  ظّل  ب�سمتهم. 
وال�سيطان،  الرب  بين  و�سبارتاكو�س، 

والنا�س لي�سوا طرفاً ذا بال.
ال��وط��ن ب��رم��وزه ه��و م��ح��ور ق�سيدة 
اال�ستنزاف  حرب  اأثناء  ُكتبت  اأخرى، 
يقول  للبكاء".  وق����ت  "ال  ب���ع���ن���وان 

فالَعلَم  للبكاء/  وقت  "ال  ال�ساعر: 
�سرادق  ع��ل��ى  ت��ن��ّك�����س��ي��ن��ه...  ال�����ذي 
ال�ساطئ  ف����ي  م���ن���ك�������س  ال������ع������زاء/ 
االآخر... واالأبناء/ ي�ست�سهدون كي 
الوطن".  "تبة"  ع��ل��ى  ي��ق��ي��م��وه... 

ال��وط��ن ه��ن��ا ُي��خ��ت��َزل ف��ي َع��لَ��م، واألم 
ال����َع����لَ����م ه����و االأل��������م ال���درام���ات���ي���ك���ي، 
الَعلَم  ال��ق�����س��ي��دة.  ف���ي  ال��م��و���س��وف 
"ملقى في الثرى/ ينه�س فيه الدود/ 

ينه�س فيه الدود... واليهود".
يموتون  ب�������س���راً  ت���ح���وي  ال��ق�����س��ي��دة 
حياً، لكن حجم  األماً  بالطبع، تحوي 
ُيقارن بحجم  و�سف االألم البدني ال 
ال�ساعر  ب��ه��ا  ي��ح�����س��د  ال���ت���ي  ال���رم���وز 
التي  ال���خ���رائ���ط  "هذه  ق�����س��ي��دت��ه: 
االأ�سماء"،  عبرية  �سيناء/  بها  �سارت 
طيبة/  يا  ال�سبعة  اأب��واب��ك  "على  اأو: 
الهول/  اأبو  االأ�سماء/ يقعي  يا طيبة 
اإلى  باالإ�سافة  االأعداء"،  اأّمة  وتقعي 
�سجرة الدر و�سالح الدين والخن�ساء 
التا�سع.  ول��وي�����س  االإف��رن��ج  و���س��ف��ائ��ن 
عندما يخلق اأمل دنقل وطناً، مهزوماً 
اأو منت�سراً، فاإنه يخلق رموزاً له قبل 
واآالمهم  ونا�سه  ب�سره  قبل  �سيء،  اأي 
واأف��راح��ه��م. م��وت �سخ�س واح���د لن 
�سيهّم  العلم  �سقوط  لكن  اأح��داً،  يهّم 
ع���ن �سالح  وال���ح���دي���ث  ال���م���الي���ي���ن، 
ع�سرات  وراءه  ���س��ي��ح�����س��د  ال����دي����ن 
تقوم  هنا  ال��رم��ز  �سلطة  ال��م��الي��ي��ن. 
باإزاحة الفرد العادي، ترى األمه األماً 
اللعبة،  م��ن  ت�ستبعده  م��ق��ّد���س،  غير 

كما ا�ستبعدت عبيد �سبارتاكو�س.

ل���دى ���س��اع��رن��ا ���س��ه��داء ك��ث��ي��رون. في 
ال�سيف"،  ان���ت���ظ���ار  "في  ق�������س���ي���دة 
هذا  ن����رى   ،1970 ع����ام  وال��م��ك��ت��وب��ة 

الم�سهد:
المراأة "توقفني 

في ا�ستنادها المثير
على عمود ال�سوء

"الفتح"  م����ل���������س����ق����ات  )ك��������ان��������ت 
و"الجبهة"...

تمالأ خلف ظهرها العمودا!(
ت�ساألني لفافة:

)لم يترك ال�سرطي...
واحدة من تبغها الليلي(

ليلتي...  اأم�����س��ي  كنت  اأي���ن  ت�ساألني 
وحيداً

وعندما اأرفع وجهي نحوها:
�سعيداً

اأب�سر خلف ظهرها: �سهيداً
معّلقاً على الحائط، نا�سع الجبهة

تغو�س عيناه... كن�سلَين ر�سا�سيَّين
ين اأ�سرخ من رهافة الحدَّ
... اأم�سي بال وجهة!!".

بكل  ال��ع��اه��رة  مكتمل:  هنا  الم�سهد 
النور  وع��م��ود  ال�سجائر  تفا�سيلها، 
وال�������س���رط���ي، وف�����ي م���ق���اب���ل���ه���ا، على 
الخير  محور  ف��ي  االأخ���رى،  الناحية 
الفتح  م��ل�����س��ق��ات  ث���م���ة  ���س��ئ��ت��م،  اإذا 
الرهيبة  ال�سلطة  وث��م��ة  وال��ج��ب��ه��ة، 
وهما  ر���س��ا���س��ت��ان،  ع��ي��ن��اه  لل�سهيد: 
اإثناء  ع��ل��ى  ال���ق���ادرت���ان  ال��وح��ي��دت��ان 
البطل عن رغبته الجن�سية. الحالل 
��ن، وم��ح��ور الخير  ��ن وال���ح���رام ب��يِّ ب��يِّ

يقف بو�سوح �سّد محور ال�سّر. 
ال��م�����س��ه��د االأك����ث����ر دالل������ة ي����اأت����ي في 
"مقتل  ب��ع��ن��وان  ق�����س��ي��دة م��ب��ك��رة ل��ه 

القمر". يقول:
بريد  على  االأل��ي��م  ال��ن��ب��اأ  "وتناقلوا 

ال�سم�س
في كل المدينة:

ُقتل القمر".
بعد  اأ���س��ط��ورة  اإل���ى  ال��ق��م��ر  �سيتحّول 
مقتله، "كان قّدي�ساً، لماذا يقتلونه"، 
الم�ساء/  "كان يعجبه غنائي في  اأو: 
وكان يهديني قوارير العطور/ فباأي 
ال�سهيد  يقتلونه"، هنا ال يحوز  ذنب 
مجده، وتفّوقه على االإن�سان العادي، 
مجّرد  م��ن  ال�سابق،  المثال  ف��ي  كما 
كونه �سهيداً، واإنما من اأ�سباب اأخرى، 
ه���و ال��ق��ّدي�����س، وال���ق���ادر ع��ل��ى اإه����داء 

ال���رف���ع م���ن �ساأن  ال���ع���ط���ور، والأج�����ل 
�سهيده، يعّرفنا دنقل باأن �سهيده هو 
"االأب"  كلمة  تحمله  بما  اأي�ساً،  االأب 

من معاٍن:
مات اأبوكم  قريتنا  اأبناء  "يا 

قد قتلته اأبناء المدينة... يا اإخوتي: 
هذا اأبوكم مات

ماذا؟ ال... اأبونا ال يموت".
الأن���ه ي��ه��دي ال��ع��ط��ور، والأن���ه قّدي�س، 
�سهيداً،  ال��م��ّي��ت  ي�����س��ب��ح  اأب،  والأن�����ه 
ال�سهيد  ي�سبح  نف�سها،  ول��الأ���س��ب��اب 
اأب��ع��د: ه��ذا ال�سهيد  خ��ال��داً، وخ��ط��وة 
قادر على القتل اأي�ساً، عيناه كن�سلَين 
ر�سا�سيَّين. الذي ال يموت قادر على 
عن  الرجل  اإثناء  على  الحياة،  �سلب 

رغبته في االأنثى.
واح���������د م�������ن  اأ�����س����ل����ح����ة دن�����ق�����ل في 
م�����رادف  وه�����ي  "الحقيقة"،  ق�����ول 
يمكن  ال��ق�����س��ي��ب.  ه��و  ل�"الحكمة"، 
اآخر  وتمجيد  ب�سخ�س  الت�سهير  ل��ه 
الرخاوة  عن  وبالحديث  با�ستخدامه 
والخ�سيان والطوا�سي و"كيف تنظر 

اأنت  ام����راأة  عيني  ف��ي 
تعرف اأنك ال ت�ستطيع 

و�سرد  الفتّوة  مقابل  في  حمايتها"، 
بطوالت الفرا�س.

لدنقل  ي��م��ك��ن  ال��م��ت��ن��ّب��ي  غ���ي���ر  َم����ن 
اأراد  ال��ذي  المتنّبي  هنا؟  ا�ستلهامه 
"من  االإخ�سيدي فقال:  كافور  هجاء 
مكرمًة/  ال��م��خ�����س��ي  االأ�����س����ود  ع���ّل���م 
ال�سيد".  اآب�����اوؤه  اأم  ال��ب��ي�����س  اأق���وم���ه 
مذّكرات  "من  ب��ع��ن��وان  ق�����س��ي��دة  ف��ي 
ل�سانه،  على  دنقل  المتنّبي" يتحّدث 

وهو يهجو كافوراً، فيقول:
"اأب�سر تلك ال�سفة المثقوبة، ووجهه 

الم�سود، والرجولة الم�سلوبة
اأبكي على العروبة!".

الق�سيب،  وارت���خ���اء  ال��ب�����س��رة  ����س���واد 
و����س���ارة ال��ع��ب��ودي��ة ف��ي ال�����س��ف��ة، كّلها 
ماأ�ساة  مالمح  دنقل  بيت  ف��ي  ت�سّكل 
عام  واالأل��ف  العروبة.  ماأ�ساة  قومّية، 
ال��ف��ا���س��ل��ة ب��ي��ن ال��م��ت��ن��ّب��ي ودن���ق���ل لم 
تعّلمه �سيئاً عن اأن الجميع مت�ساوون، 
والبي�س،  ال�����س��ود  والعبيد،  االأح����رار 
لها،  والفاقدين  رج��ول��ًة  الممتلئين 
وال��رج��ال وال��ن�����س��اء وال��واق��ف��ي��ن على 

االأعراف بينهم. 
الق�سيب عند هذا  تتوّقف دالالت  ال 
الق�سيدة  ف���ي  اأي�������س���اً  ف��ث��م��ة  ال���ح���د، 

نف�سها:
الرخوا ال�سّيد  هذا  "وجدت 

ت�سّدر البهوا
يق�ّس في ندمانه عن �سيفه ال�سارم

." و�سيفه في غمده ياأكله ال�سداأ
م��ق��اب��ل مغامرات  ف���ي  ب��ال��ط��ب��ع  ه���ذا 
ق�سيدة  ف��ي  اأو،  العاطفية،  المتنّبي 
بقطر  يليق  "الحداد  بعنوان  اأخ��رى 
هي  ال���ن���دى  ق��ط��ر  ت�����س��ب��ح  الندى"، 
الرمز القديم، هي االأنثى - الوطن: 
قطر  م�����س��ر/  ي��ا  ال���ن���دى...  "قطر 
اأنثى  وه�����ي  االأ�سر"،  ف����ي  ال����ن����دى 
ب��اأ���س��ب��اه الرجال.  ك��ال��ع��ادة،  م��ح��اط��ة، 
الالزمة  ي�سبه  ب�سيء  الق�سيدة  تبداأ 

ال�سعبية:
خال يا  الندى  "قطر 

مهرة بال خيال".
وفي نهايتها:

بحيرة  على  راقداً  )خمارويه(  "كان 
الزئبق

في نومة القيلولة
ف���م���ن ت������رى ي���ن���ق���ذ ه������ذه االأم�����ي�����رة 

المغلولة".
االبنة،  حماية  به  المنوطة  هو  االأب 
االأنثى،  ح��م��اي��ة  ب���ه  م��ن��وط��ة  ال���ذك���ر 
اأنت  ام����راأة  عيني  ف��ي  تنظر  و"كيف 

تعرف اأنك ال ت�ستطيع حمايتها". 
يقّدم  ل��م  اإليها،  الم�سار  االأمثلة  ف��ي 
ك��م��ا توّقعنا  ل��ل��ه��ذي��ان،  دن��ق��ل ���س��وت��اً 
منذ بداية المقال. لقد قّدم الحكمة 
ُت�سلِّح  ما  غالباً  التي  الحكمة  فقط، 
المتنّبي  ع��ن  قديمة،  بق�سة  نف�سها 
وي��وح��ّن��ا، عن  �سالومي  ع��ن  وك��اف��ور، 
نف�سها  توؤمن  حكمة  الب�سو�س،  حرب 
وتعتمد  اإلى خارجها،  ينتمي  بمنطق 
الخ�سوم،  رج���ول���ة  م���ن  ال��ن��ي��ل  ع��ل��ى 
م����ن جميع  ال�����رم�����وز  وع����ل����ى ح�������س���د 
البالغية.  ال�����س��ورة  ل��ب��ن��اء  ال��ع�����س��ور 
�ساعراً  لي�س  لفرد عادي،  كيف يمكن 
وال يفهم معنى الكلمة المكتوبة، وال 
ويتعّر�س  االأمة،  تاريخ  كثيراً  ي�سغله 
ي���وم���ي���اً ل����الإي����ق����اف وال���ت���ع���ذي���ب في 
اأي  تافهة،  الأ���س��ب��اب  ال�سرطة  اأق�����س��ام 
ال تتعّلق ب�"البطولة"، اأن يجادل في 
الذي  بطله  اأن  يعلن  �ساعراً  المنطق 
الزمان  ه��ذا  "فار�س  ه��و  ي�سالح  ل��ن 

الوحيد... و�سواه الم�سوخ"؟

تخطيطات مختلفة لبع�س الق�سائد ال�سهيرة الأمل دنقل.
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ي�سفه محّبوه بـ"الرائد"، ب�سبب 
م�ساهمته هو و�سالح عبد ال�سبور 
في تجديد الق�سيدة العربية في 
بينما  قــرن،  ن�سف  من  اأكثر  منذ  م�سر 
من  لأنه  بـ"الطاوو�س"  خ�سومه  ي�سفه 
وجهة نظرهم ل يرى �سوى نف�سه، ويكاد 
ل ين�سب �سراع حول اأي �سيء يخ�س ال�سعر 
اأطرافه،  اأحد  حجازي  ويكون  اإل  في م�سر 
واآخر  اأ�سبابه...  اأهم  اأحد  يكون  ربما  بل 
ب�سبب  كانت  حوله  ن�سبت  التي  المعارك 
"ملتقى ال�سعر" الثاني الذي فاز بجائزته، 
"ق�سيدة  كتابه  معركة  كانت  قبلها  ومن 
ن�سر  وتداعيات  الخر�ساء"،  الق�سيدة  النثر 
لحلمي  مراد"  ليلى  "�سرفة  ق�سيدة 
�سالم في عدد "اإبداع" الف�سلي الأول...

ذهبت  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  فــي 
جلباباً  مرتدياً  فوجدته  حــجــازي،  اإلــى 
قبل  ــّدة  ع اأمــور  في  تناق�سنا  �سيفياً. 
الم�ستجّدات: ــاآخــر  ب ــوار  ــح ال نــبــداأ  اأن 

كتب حلمي �سالم في جريدة "الحياة" مقاًل 
مجلة  تحرير  ومجل�س  اأن��ت  فيه،  يتهمك 
اإلى  الوقوف  وع��دم  بالتخاذل  "اإبداع"، 
المحكمة  حكمت  التي  ق�سيته  في  جانبه 

على اأثرها ب�سحب جائزة التفّوق منه؟
ال  "اإبداع"  ق�سية  ب�����س��خ��ري��ة(  )مبت�سماً   -
تتوقف عند �سحب الجائزة من حلمي �سالم، 
اأهم من جائزة حلمي  اأمور  اإلى  اإنما تتعّدى 
الم�سحوبة، فقد ن�سرنا الق�سيدة من دون اأي 
اعترا�س، وما حدث هو اأني عّبرت عن راأيي 
والرحمة،  التلطف  م��ن  كبير  ب��ق��در  ال��ف��ن��ي 
له  اأرف�����س  ك��ي  مبتدئاً  ���س��اع��راً  لي�س  و�سالم 
ق��د ال  ال��ذي  الفني  راأي���ي  اأخ��ف��ي  اأو  ق�سيدة، 
يعجبه، وما حدث هو اأني ف�سلت بين الحكم 
ال��ن��ظ��ر الفنية،  ال��ق�����س��ي��دة م��ن وج��ه��ة  ع��ل��ى 
وم�����س��ان��دت��ه��ا ون�����س��ره��ا م��ن ب���اب دع���م حّرية 
�سمن  م��ع��روف  ���س��اع��ر  حلمي  الأن  التعبير، 
ال�سعراء الم�سريين، وين�سر ق�سائده  قائمة 
منذ اأواخر ال�ستينيات، واأنا اعتبرته م�سوؤواًل 
ع��ن ق�سائده،  ال��ن��ق��اد  واأم�����ام  ال���ق���ارئ  اأم����ام 
اإعجابي  ع��دم  رغ��م  الق�سيدة  ن�سرت  ولذلك 
للتحرير  رئي�ساً  كوني  بين  اأف�سل  فاأنا  بها، 
ق���ارَئ �سعر له  ي��دي��ر مجلة ع��ري��ق��ة، وك��ون��ي 
لم  الق�سيدة  ب�ساطة  وب��ك��ل  ال��خ��ا���س.  ذوق��ه 
مّرة  الأول  ���س��راً  هنا  واأذي���ع  اإط��الق��اً،  تعجبي 
طباعة  بعد  اإال  الق�سيدة  اأق����راأ  ل��م  اأن���ي  ه��و 
اأكن  لم  ذلك  قبل  قراأتها  لو  وحتى  المجلة، 
لكن  لك،  ذكرتها  التي  لالعتبارات  الأمنعها 
وا�ستثمر  ا�ستغّل  �سالم  اأن  هو  به  فوجئت  ما 
لم�سلحته  الق�سيدة  اأحدثتها  التي  ال�سجة 
اإل����ى جانب  ي��ق��ف  اأن  ب����داًل م���ن  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
ب��اأي حق  اأفهم  وال  له،  ن�سرتها  التي  المجلة 
يهاجمني حين اأُبدي راأيي في الق�سيدة، فهو 
هنا يخلط عامداً بين دفاعي الم�ستميت عن 
حّقه في ن�سر اإبداعه، وحّقي في اإبداء راأيي، 
تمريره  وم��ح��اول��ة  المتّعمد  ال��خ��ل��ط  وه���ذا 
وبيروت  م�سر  في  هناك  ون��دوة  هنا  بمقالة 

ولندن، اأمر ال اأقبله.

ولَم يقوم بذلك اإذا كنت تدافع عنه حقًا؟
- الأنه يريد اأن يمّثل دور ال�سهيد وال�سحية 
الغر�س،  هذا  "الحياة" في  وي�ستغل جريدة 

ومعروف اأن "الحياة" لها موقف من ق�سية 
كيف  اأع��رف  وال  �سخ�سياً،  ومّني  "اإبداع"، 
محّرريها  الأح��د  ك�"الحياة"  ج��ري��دة  ت�سمح 
ب���اأن ي��ك��ون وح���ده ه��و ن��اف��ذة ال��ع��ال��م العربي 
على الثقافة الم�سرية، فهذا المحّرر يحاول 
وال�سعر  الم�سرية  ال��ث��ق��اف��ة  ح��ج��م  ت�سئيل 
الم�سري، و�ساأ�سرب لك مثاًل على ما اأقول: 
"المجل�س  ف��ي  ال�سعر  ملتقى  ان��ع��ق��اد  اأث��ن��اء 
النثر"  ق�سيدة  و"ملتقى  للثقافة"  االأع��ل��ى 
نقابة  ف��ي  البديل"  "الملتقى  ���س��ّم��وه  م��ا  اأو 
اأقاموا  ال��م�����س��ري��ي��ن  اإن  ق���ال  ال�����س��ح��اف��ي��ي��ن 
اأن  وتنا�سى  قليل،  ال�سعر  بينما  م��وؤت��م��َري��ن 
هذين الموؤتمَرين لم يقت�سرا على ال�سعراء 
�سعراء من جميع  تّمت دعوة  بل  الم�سريين 
وبراأيي  العالم.  ومن  العربي  الوطن  اأرج��اء 
ُعقد  ال��ذي  الموؤتمر  بين  الوحيد  الفرق  اإن 
لم  اأن��ن��ا  ه��و  ال�سابقة  وال��م��وؤت��م��رات  م���وؤخ���راً 
اإلى االأ�ستاذ عبده وازن، بينما  نوجه الدعوة 
كان المدعو الدائم �سابقاً، ولذلك  بداًل من 
التعبير  ح��ّري��ة  ق�سية  ج��ان��ب  اإل���ى  ي��ق��ف  اأن 
والمبدعين،  ال���ك���ّت���اب  ج��م��ي��ع  ت��م�����ّس  ال���ت���ي 
وبداًل  ليهاجمني،  ال�سحافي  منبره  ا�ستغّل 
ق�سيدة  ن�سرت  التي  المجلة  ُيحّيي  اأن  م��ن 
ي�سمح  نائبه  وال  التحرير  رئي�س  تعجب  لم 
بعدما  ال��ه��ج��وم  لنا  يكيل  اأن  �سالم  لحلمي 
تحّم�سنا لن�سر ق�سيدة تك�سر قيود الن�سر في 

الموؤ�س�سة الثقافية الم�سرية.

نحن نحترم راأيك النقدي، لكن الم�سكلة في 
التوقيت الذي قيل فيه هذا الراأي.

- اأواًل اأنا لم اأ�سّرح بهذا الراأي اأثناء ال�سّجة 
في  �ُسئلت  وحينما  الق�سيدة،  ح��ول  الُمثارة 
الفّني  راأي�����ي  ع���ن  بيتك"  "البيت  ب��رن��ام��ج 
كتمته، وقلت نحن االآن ل�سنا في وارد االآراء 
بكثير،  ذلك  من  اأكبر  الم�سكلة  لكن  الفنية، 
فاأنا تخّيلت اأن م�سكلة حّرية المبدع هي التي 
الفني  براأيي  اأ�سّرح  مّرة  واأول  الجميع،  تهّم 
في الق�سيدة كانت في ندوة اأقامتها جمعية 
اإني  وقلت  حا�سراً،  حلمي  وكان  "التنوير"، 
غير متحّم�س للق�سيدة من الوجهة الفنية، 
فال  م�سوؤوليتي،  من  اأتمّل�س  ول��ن  لم  لكني 
"الق�سيدة  اأن  بدافع  اأح��د  يبتّزني  اأن  يجب 
هذا  ل��ي  ت��ق��ول  حينما  الأن����ك  م�سكلة"،  ف��ي 
كاأنك تطالبني بالكذب، واأنا ال اأ�سمح لنف�سي 
اأبداً باأن اأزّيف وجهة نظري من اأجل م�سكلة 
عابرة، وكان يجب على الجميع اأن يت�سامنوا 
يفعل  كما  مهاجمتها،  ع��و���س  المجلة،  م��ع 
حلمي با�ستثماره الق�سية لم�سلحته باأنانية 

وا�ستغالل وانتهازية.

في معظم مقابالتي معك األحظ اعتزازك 
ال�سديد بنف�سك وبتجربتك، لذا ا�سمح لي اأن 
اأ�ساألك: لماذا لم ت�ستقل من رئا�سة تحرير 
الأن�ساري  نا�سر  �سادرها  بعدما  "اإبداع" 
الثقافية  )الموؤ�س�سة  الكتاب  هيئة  رئي�س 
التي تنتج المجلة(، حتى اأنه بعد اإ�سدارها 
ت�سدر  كي  المنا�سب  التمويل  لها  ي�سع  لم 
على  اإجبارك  عن  ف�ساًل  كّله  هذا  بانتظام، 
واإذا  �سهرية،  كانت  بعدما  ف�سليًا  اإ�سدارها 
نظرنا اإلى كتابك المعنون ب�" الثقافة لي�ست 
بخير" �سنجد الآن اأن اأول من يجعلها كذلك 
هم الذين على �ساكلة الأن�ساري الذي ي�سمح 
لنف�سه بالقيام بدور الرقيب عو�س القيام 
بدور التنويري... األم تكن ال�ستقالة اأكرم 

لك ول�سمك من هذا القهر؟

اال�ستقالة  في  فّكرت  لقد  �سراً،  اأخفيك  ال   -
ناَرين:  بين  كنت  لكني  كثيراً،  بها  وهممت 
االأولى ما ذكرته من تعّنت وتع�ّسف، والثانية 
حاجة الو�سط االأدبي اإلى مجلة مثل "اإبداع" 
ال�سخ�سية، وكنت  اإلى اعتباراتي  النظر  قبل 
المجلة  ت�ستطيع  المرونة  بنوع من  اأنه  اآمل 

اأن تعبر كبواتها، وتتغّلب على ُمحبطيها.

هذا كّله ل يجعلك تتحّمل ما تحّملت؟
اأ�ستفد  لم  اأنا  معك،  اأكثر  �سريحاً  �ساأكون   -
لكني  المجلة،  تحرير  رئ��ا���س��ة  م��ن  اإط��الق��اً 
اأن  وراأي��ت  اأكثر،  "اإبداع" بتعاطف  اإلى  اأنظر 
ت�ستحق منا  المجلة في محنة، و"اإبداع" ال 
من  ت��اأخ��ذ  فالمجلة  ه��ك��ذا،  عنها  ننف�ّس  اأن 
كل  م��ن  م�ساكلها  وُتالحقني  الكثير،  وقتي 
جانب من دون ا�ستفادة حقيقية من ورائها اإال 
ق�سية  يخدم  م�ستنير  منبر  على  المحافظة 
جداً  خا�ساً  �سراً  مجلتكم  في  و�ساأُذيع  الفن، 
وهو اأني تقريباً ال اأتقا�سى اأجراً على رئا�سة 
 2200 هو  اأتقا�ساه  ما  وكل  المجلة،  تحرير 
400 دوالر  اأ�سهر )ما يعادل  جنيه كل ثالثة 
ت��ق��ري��ب��اً( ك��م��ك��اف��اأة ع���دد، وف��ي اأح��ي��ان كثيرة 
اأو  اأ�سهر  المجلة فتمّر خم�سة  يتاأّخر �سدور 
راتبي منها  فيكون  ت�سدر،  اأن  دون  اأكثر من 
تقريباً(  دوالر   100( جنيه   500 ي���وازي  م��ا 
���س��ه��ري��اً، ل��ك��ن��ي ب��ال��ط��ب��ع ال اأن���ظ���ر اإل����ى مثل 
ومجهودي  وقتي  من  واأنفق  ال�سغائر،  هذه 
الكثير للمحافظة على هذه المجلة العريقة 
التي اإن تخّليت عنها في مثل هذه الظروف 
هذا  م��ن��ي  ت�ستحق  ال  و"اإبداع"  ���س��اأخ��ون��ه��ا، 
طعنَتين  ت��ت��ل��ّق��ى  اأن  ت�ستحق  وال  ال��ج��ح��ود، 
بعد  ترخي�سها  اإلغاء  طعنة  واح��د:  وقت  في 
هجوم المتاأ�سلمين، وطعنة مّني اأنا بالتخّلي 
الكبير  الف�ساد  �سببها  كّلها  والم�سكلة  عنها. 
الخم�سينيات،  منذ  م�سر  منه  تعاني  ال��ذي 
اإلى  انظر  الف�ساد  حجم  تعرف  اأن  اأردت  واإن 
واإلى  يكتبه  اأن  ح�سين  طه  ي�ستطيع  ك��ان  ما 
اأننا  لتعرف  االآن،  تكتبه  اأن  اأنت  ت�ستطيع  ما 

ن�سهد رّدة ثقافية كبيرة.

كيف تعاملت مع ال�سخب المعلن الذي قوبل 
العربي"  ال�سعر  "ملتقى  جائزة  منُحك  به 

الثاني؟
د  - لم اأعباأ به اإطالقاً واعتبرته بدافع التر�سّ
من  الكثيرين  ثمة  اأن  اأع���رف  ف��اأن��ا  غ��ي��ر،  ال 
ثمة  اأن  واأع��رف  والمترّب�سين،  دين  المتر�سّ
اأ���س��خ��ا���س��اً ل��م ي��ق��دروا ع��ل��ى االإي���ق���اع ب��ي في 
اأنهم  اأنف�سهم  منا�سبات عديدة، و�سّولت لهم 
المنا�سبة،  ه��ذه  في  بي  االإي��ق��اع  ي�ستطيعون 

وهذا بالطبع ما لن يقدروا عليه.

األم تنظر في ما يقولون حتى تحكم عليه؟
اأق����ول، وينتهزون  ي��ن��ظ��رون ف��ي م��ا  - ه��م ال 
اأ�سدرت  فحينما  علّي،  للهجوم  منا�سبة  اأي 
اأحد  يهاجمني  لم  النثر  ق�سيدة  عن  كتابي 
بمو�سوعية، وكل ما قراأته كتابات انطباعية 
�سخ�سية، ولم يحاول اأحد اأن يقراأ ما كتبت 
�ساأتقّبل نقدهم ب�سدر  ويفّنده، ووقتها كنت 
بثالثة  ال�سعر"  "ملتقى  ب��دء  وق��ب��ل  رح���ب. 
اأ���س��ه��ر ك��ام��ل��ة ب���داأ ال��ه��ج��وم ع��ل��ي��ه، م���ّرة الأن 
واحداً اعتذر، ومّرة ب�سبب االأ�سماء المدعّوة، 
ول���م ي��ن��ظ��روا اإل����ى ال�����س��ع��راء ال��ك��ب��ار الذين 

ح�سروا الموؤتمر من جميع اأنحاء العالم.

لكن الأ�سماء التي اعتذرت لها قيمتها؟
- اأدون��ي�����س اع��ت��ذر ع��ن ال��ح�����س��ور الأن����ه كان 

حوار: وائل ال�سمري

ملتقى  عن  اعتذر  وكما  ال�سين،  في 
في  اآخ��ر  موؤتمر  ع��ن  اع��ت��ذر  القاهرة 
ال��ت��وق��ي��ت نف�سه،  االإم������ارات ك���ان ف��ي 
�س  ُتخ�سّ اأن  ا�سترط  القا�سم  و�سميح 
له اأم�سية كاملة لياأتي، وهذا بالطبع 
ال�سعراء  فجميع  ب���ه،  اأ���س��م��ح  ل��م  م��ا 
اأم�سية  اأتوا ت�ساركوا في  الكبار الذي 
واحدة، اأنا نف�سي �ساركت ال�سعراء في 
العام  ف��ي  دروي�����س  ومحمود  اأم�سية، 
اأم�سية،  ف��ي  اآخ��ري��ن  ���س��ارك  الما�سي 
القا�سم  �سميح  ع��ل��ّي  ي�سترط  فكيف 
لو  ب��م��ف��رده،  اأم�سية  ل��ه  �س  اأخ�سّ اأن 
لي:  وق��ال  مرقده  من  المتنّبي  َبَعث 
�ساأقول  بمفردي،  اأم�سية  لي  �س  خ�سّ

له: �سكراً ال تاأِت وامكث في حلب.

اعتذار  خبر  ن�سر  تعتبر  ول��م��اذا 
اأن  تعرف  واأن��ت  دًا،  تر�سّ ال�سعراء 
هذا خبر �سحافي مهم، فلماذا تلوم 

النا�س على اأداء عملهم؟
اأكثر  منذ  ال�سحافة  في  عملت  اأن��ا   -
اأن  واأفهم  �ستين عاماً، وما زلت،  من 
ذكر  تتطلب  ال�سحافية  المو�سوعية 
اأن�سر  اأن  االأخبار بحيادية، في معنى 
اإلى  اأدون��ي�����س وال��ق��ا���س��م  اع��ت��ذار  خبر 
ال�سعراء  ح�سور  ت��اأك��ي��د  خبر  ج��ان��ب 
الملتقى  ك��ان  وق��د  االآخ��ري��ن،  الكبار 
وال�ساعر  المهمة،  باالأ�سماء  ح��اف��اًل 
ال�سيني الذي ح�سر الملتقى مر�ّسح 
فن�سر  "نوبل"،  بجائزة  للفوز  ب��ق��ّوة 
النحو  ه��ذا  على  �ساعر  اع��ت��ذار  خبر 

اأعتبره تحاماًل وتنّطعاً.

تكن  لم  اأُث��ي��رت  التي  ال�سجة  لكن 
ب�سبب العتذارات فقط، بل ب�سبب 
واأنت  اإل��ي��ك،  ذهبت  التي  الجائزة 

رئي�س لجنة ال�سعر في المجل�س؟
- ال��م��وق��ف م��ن ال��ج��ائ��زة ك��ان ب�سبب 
ال��م��وق��ف م��ّن��ي وم��ن ال��م��وؤت��م��ر، فمن 
اأ�ستحق  ال  اإن����ي  ي��ق��ول  اأن  ي�ستطيع 

الجائزة، من ذا الذي يجروؤ؟

ل  اإن��ك  اأح��د  يقل  لم  الحقيقة  في 
ت�ستحقها، لكن وجه العترا�س اأنك 
المجل�س،  في  ال�سعر  لجنة  رئي�س 
فكيف تمنح نف�سك جائزة من هيئة 

اأنت ع�سو فيها؟
للحقيقة،  مغالط  ك��الم  ه��ذا  اأواًل   -
التحكيم  لجنة  رئي�س  اأك���ن  ل��م  ف��اأن��ا 
لجنة  مقّرر  اأن��ا  الجائزة،  تمنح  التي 
ول�ست  �سرفّي،  من�سب  وهذا  ال�سعر، 
الثقافة وال موظفاً  وزارة  في  عاماًل 
تحكيم  لجنة  لديها  والجائزة  فيها، 
تامة،  با�ستقاللية  ت��ت��ع��ام��ل  خ��ا���س��ة 
تحت اإ�سراف الوزارة، وكان على راأ�سها 
ال�سالم  عبد  الكبير  العربي  الناقد 
النقاد  م��ن  الكثير  وت�سّم  الم�سدي، 
اأن���ا ح�سلت  ال��م��ح��ت��رم��ي��ن. ول��ع��ل��م��ك 
يطرح  ول��م  ب��االإج��م��اع،  الجائزة  على 
واحداً  ا�سماً  اللجنة  اأع�ساء  من  اأي 
مناف�ساً لي، والكالم عن تاأثير موقعي 
واّدع���اء. ك��ذب  ال�سعر  للجنة  كمقّرر 

لكن جائزة الملتقى حدث عام، ومن 
حق النا�س اأن تت�ساءل وتت�سكك...

ح�سولي  ف��ي  اأح���د  يت�سّكك  ل��م  اأواًل، 

واحداً  ا�سماً  لي  اأع��ِط  الجائزة،  على 
له وزنه ت�سكك في اأحّقيتي واأنا �ساأرّد 
ع��ل��ي��ه، ث��ان��ي��اً: اأن����ا ل��م اأع��ت��ر���س على 
النظر  لكن  محترماً،  ك��ان  ل��و  النقد 
اإلى مجّرد وجودي في من�سب �سرفّي 
بالمجل�س كدليل على ف�ساد الجائزة، 
ولغة  مغر�س  حديث  ب��ل  ن��ق��داً  لي�س 

�سوارع.

الجائزة  �سروط  �سمن  من  اأي�سًا، 
اأ�سدر على الأقّل  اأن يكون �ساحبها 
كتابًا في ال�سنوات الخم�س الأخيرة، 

وهذا ما ل ينطبق عليك؟
واإذا كان  ال�سرط ال وجود له،  - هذا 
الم�سوؤول  ه��و  فالمجل�س  م���وج���وداً 
ولي�س اأنا. اأي�ساً �سروط هذه الجائزة 
مطابقة لجائزة ملتقى الرواية، وقد 
ح�سل عليها الطّيب �سالح مثاًل وهو 
اأ�سدر كتاباً في ال�سنوات  لم يكن قد 
عليها،  ح�سوله  �سبقت  التي  الخم�س 
ث��م اأن���ي اأ����س���درت ك��ت��اب��اً ن��ق��دي��اً يعنى 
كانوا  واإن  قليلة،  فترة  منذ  بال�سعر 
يق�سدون اأني لم اأ�سدر ديواناً �سعرياً 
غير  الق�سائد  م��ن  يكفي  م��ا  ف��ل��دّي 
ديوان،  ل�سنع  تكفي  التي  المن�سورة 
لكني ال اأريد اأن اأطبع ديواناً اأقل - من 
حيث الكم - من دواويني ال�سابقة، كي 
الق�سائد  �ستات  األملم  اإني  يقولوا  ال 
ال�����س��ع��ري، فوجودي  الأُث��ب��ت وج���ودي 
ال�����س��ع��ري ل��ي�����س م��ح��ل خ����الف، ومن 
الجائزة  على  يح�سل  اأن  المفتر�س 
�ساعر قّدم لل�سعر ما يوؤّهله الأن يكون 
�ساعراً كبيراً. وللناقدين اأقول: ماذا 
لو كنت فزت بهذه الجائزة منذ ع�سر 
�سعراً؟ هل  اأكتب  لم  وبعدها  �سنوات، 
الجائزة  ب�سحب  �سيطالبون  ك��ان��وا 

مّني الأني لم اأعد اأكتب؟

ال��دورة  بجائزة  تفز  لم  اإذًا  لماذا 
الأولى؟

- الأنها من تنظيم م�سر، وقد جرى 
الُعرف منذ اإطالق جائزة الرواية اأن 
ثم  اأواًل،  عربي  مبدع  بالجائزة  يفوز 
مبدع م�سري، ولذلك فاز في جائزة 
ال����رواي����ة ف���ي دورت����ه����ا االأول�������ى عبد 
الرحمن منيف، ثم تّم منحها ل�سنع 

اهلل اإبراهيم في الدورة الثانية.

�ساأكون اأكثر �سراحة واأقول: راأيتك 
م�ستاء بعد اإعالن ا�سم دروي�س فائزًا 
نف�سك  ت��رى  كنت  فهل  بالجائزة، 

اأحق بالجائزة منه؟
- الذي كان اأحق بالجائزة من دروي�س 
وك��ن��ت غا�سباً  ال��م��الئ��ك��ة،  ن���ازك  ه��و 
اأن ثمة ترتيبات  وقتها الأني الحظت 
ال��دك��ت��ور ج��اب��ر ع�سفور  م��ن ج��ان��ب 
الجائزة،  ع���ل���ى  دروي���������س  ل��ح�����س��ول 
الح�سور حينما  اعتذر عن  فدروي�س 
ك��ّل��م��ه ع�سفور  ث��م  االأم����ر،  اأول  ُدع���ي 
وق��ال ل��ه: ال��ج��ائ��زة ل��ك! ف��اأت��ى، وفي 
ذلك الوقت كانت نازك المالئكة على 
قيد الحياة، وكانت تقيم في القاهرة، 
وك��ان��ت ف��ي اأواخ����ر اأي��ام��ه��ا، وه��ي بال 
بالجائزة،  دروي�������س  م���ن  اأح����ق  ���س��ك 
اإلى  ن��ظ��روا  "مرّتبي" ال��ج��ائ��زة  لكن 

�سي�ساحب  ال��ذي  االإعالمي  ال�سدى 
الثقافي  بها، والم�سوؤول  فوز دروي�س 
الذي ين�ساق وراء ال�سدى االإعالمي 

ال ي�ستحق من�سبه.

الدكتور  ع��ن  ال��ح��دي��ث  بمنا�سبة 
الذي  المعيار  في  راأيك  ما  ع�سفور، 
الكبار،  ال�سعراء  لت�سنيف  و�سعه 
وال����ذي اع��ت��ب��ر ع��ل��ى اأ���س��ا���س��ه اأن 
ثالثة:  هم  العرب  الكبار  ال�سعراء 
يو�سف،  و�سعدي  واأدوني�س  دروي�س 

لأنهم م�ستمّرون في كتابة ال�سعر؟
- هذا كالم �سغير ال ي�ستحّق الرّد اأو 

حتى المناق�سة.

لكن قائله جابر ع�سفور الذي يحتل 
مكانة رفيعة في النقد العربي؟

ل��ك ول��غ��ي��رك �سيئاً  اأق���ول  اأن  اأري���د   -
م��ه��م��اً: ال�����س��اع��ر ال��ك��ب��ي��ر ه���و ال���ذي 
هذا  ا�ستحق  واإذا  كبيراً،  �سعراً  يكتب 
ينتزعه  اأن  اأحد  ي�ستطيع  فال  اللقب 
م��ن��ه، وث��م��ة ���س��ع��راء ك��ب��ار ُخ��لِّ��دوا في 
ثقافتنا العربية وال تذكر لهم �سوى 
ق�سيدة واحدة، ماذا تذكر من طرفة 
نظرت  اأن��ا  معّلقته؟  �سوى  العبد  بن 
ف��ي ال���دي���وان ال��م��ن�����س��وب اإل���ى طرفة 
ووجدت اأال �سيء ي�ستحق القراءة اإال 
المعلقة، ومعظم ال�سعراء الجاهليين 
القي�س بعظيم مكانته  كذلك، وامروؤ 
ال اأذكر له �سوى ق�سيدَتين اأو ثالث، 
والمتّنبي نف�سه ال اأحد يذكر له اأكثر 
م��ن ع�����س��ر ق�����س��ائ��د، و����س���ارل بودلير 
ب�"اأزهار  العالم  في  ال�سعر  وجه  غّير 
يفعل  ل����م  ورام�����ب�����و  ف���ق���ط،  ال�سر" 
بديوان  م��م��ا فعلت  اأك��ث��ر  ح��ي��ات��ه  ف��ي 
واال�ستدالل  قلب"،  ب���ال  "مدينة 
خلل  اإل���ى  ي��دّل��ك  القيمة  على  بالكم 
الدكتور  وك���الم  وال��م��ن��ط��ق،  التفكير 
ع�سفور كان لتبرير اإعطائه الجائزة 

لدروي�س، وتبرير الكيد لغيره.

اأََوَلم يكن دروي�س ي�ستحق الجائزة؟
نازك  لكن  بالطبع،  ي�ستحقها  كان   -

المالئكة كانت اأحق بها منه.

غير  ي�ستحقها  ال�����س��ع��راء  ِم��ن  َم��ن 
دروي�س والمالئكة؟

- اأظن اأن �ساعراً كالفيتوري ي�ستحق 
�سوته  ل��ه  الأن  الحجم،  ب��ه��ذا  ج��ائ��زة 
اأدوني�س  ال��م��م��ي��زة.  ول��غ��ت��ه  ال��خ��ا���س 
كثر  ي�ستحقها  كما  ي�ستحقها،  اأي�ساً 

من ال�سعراء الم�سريين.

اأدوني�س،  قبل  ال��ف��ي��ت��وري  ذك���رَت 
ه���ل ق�����س��دت ه����ذا ال��ت��رت��ي��ب في 

ا�ستحقاقهما الجائزة؟
- نعم ق�سدت هذا الترتيب.

و�سعدي يو�سف؟
���س��اع��ر له  ���س��ع��دي  اأن  ف���ي  ���س��ك  - ال 
وج���������وده، ل��ك��ن��ه ����س���اع���ر ع������ادي بين 
ي�ستحقها  هو  ا�ستحقها  اإذا  ال�سعراء، 

غيره ممن في م�ستواه، وهم كثر.

بعد  اأدون��ي�����س  و�سعت  ل��م��اذا  لكن 
الفيتوري؟

اأدون��ي�����س ���س��اع��راً مهماً  اأع��ت��ب��ر  اأن���ا   -

بتجاربه وببحثه الدائم عن الحداثة 
- لكن  يتخّيلها هو  - كما  ال�سعر  في 
اأف�������س���ل م���ا ك��ت��ب اأدون���ي�������س ك����ان في 
الالحقة  ال��ف��ت��رة  وف���ي  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات، 
اإط����ار الحركة  ك��ان��ت م��ح��اوالت��ه ف��ي 
ال�سعرية، وما قّدمه يجعله م�ستحقاً 
م��ك��ان��ًة اإل����ى ج��ان��ب غ��ي��ره م���ن كبار 

ال�سعراء العرب.

في  يناق�سك  ل��م  اأح���دًا  اأن  ذك���رت 
النثر" بمو�سوعية،  "ق�سيدة  كتاب 
لكني اأحمل اإليك بع�س الت�ساوؤلت، 
اأن الكتاب مجموعة  اأولها مالحظة 
ُن�سرت  بعدما  تجميعها،  تّم  مقالت 
معركتك  اأثناء  طويلة  �سنوات  منذ 
األ��م  ع�سفور،  ج��اب��ر  م��ع  ال�سهيرة 
نظرك  وجهة  في  تغيير  اأي  يحدث 
ت��ج��اه ق�����س��ي��دة ال��ن��ث��ر ب��ع��د ه��ذه 

ال�سنوات؟
لم  ال��م��ع��ط��ي��ات  ي��ح��دث الأن  ل��م  - ال 

تختلف.

من  ال��ع��دي��د  �ساعرية  ُتنكر  وه��ل 
الأ�سوات في مختلف اأجيال ق�سيدة 

النثر؟
اأنكر  �ساعريتهم وال  اأنكر  اأنا ال  - ال، 
وجهة  لكن  النثر،  ق�سيدة  �ساعرية 
اأنه لكل ال�سعراء  نظري تتلّخ�س في 
يريدون،  �سكل  اأي  الحق في تجريب 
ول���ي ال��ح��ق ف���ي اإب�����داء راأي�����ي ف���ي ما 

اأريد.

دع��واك  بين  تناق�سًا  ثمة  األي�س 
وال�ستنارة  الحّرية  اإل��ى  الدائمة 
وعدم نفي الآخر، ونفيك في الوقت 

نف�سه لالآخر ال�سعري؟
النثر،  اأنفي ق�سيدة  اأنا ال  - بالعك�س 
اأن�سرها،  ذل��ك  وم��ع  اأكتبها،  ال  لكني 
التفعيلة  �سعر  وبين  بينها  اأم��ّي��ز  وال 
في �سيء. ق�سيدة النثر مثل ق�سيدة 
التفعيلة رديئها رديء وجّيدها جّيد، 
لكن يبقى ال�سوؤال هو: لماذا النثر في 
الق�سيدة  يجعل  النثر  وهل  ال�سعر؟ 
تجعل  التفعيلة  وهل  �ساعرية؟  اأكثر 
اأعتقد  اأن��ا  �ساعرية؟  اأكثر  الق�سيدة 
اأكثر  الق�سيدة  تجعل  التفعيلة  اأن 
في  �سرورياً  ال��وزن  واأعتبر  �ساعرية، 

ال�سعر.

ال��وزن  اإن  بقولك  معك  �سّلمنا  اإذا 
تكون  الق�سيدة  �ساعرية  من  يزيد 
اأف�سل  الجّيدة  النثر  بذلك ق�سيدة 

من ق�سيدة التفعيلة الجّيدة.
- كيف؟

ق�سيدة  تكون  الحال  هذه  في  لأنه 
ال��ن��ث��ر ���س��ع��رًا خ��ال�����س��ًا، ب��ال قيمة 
م�سافة، اأما ق�سيدة التفعيلة فتكون 
قّوتها الحقيقية وجمالها الحقيقي 
اأو  بدافع الوزن ل بدافع �ساعريتها 

�ساعرية �ساحبها. 
اأوافقه  ال  ل��ك��ن��ي  وج���ي���ه،  ط��رح��ك   -
كنا  اإذا  ن��ق��ول  اأن  وي�����س��ّح  ب��ال��ط��ب��ع، 
ق�سيدة  م��ن  ���س��ع��ري��ة  �سحنة  ن��ت��ل��ّق��ى 
التفعيلة  ق�����س��ي��دة  م���ن  اأك���ث���ر  ال��ن��ث��ر 
وهذا  �ساعر،  كتبها  ال��ذي  الأن  فذلك 

دل��ي��ل ع��ل��ى ���س��اع��ري��ت��ه، ودل���ي���ل على 
م��وه��ب��ت��ه ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي ���س��ن��ع بها 
هذه الق�سيدة وهو متخّل عن الوزن، 
اأهمية  ع��دم  ع��ل��ى  دل��ي��اًل  لي�س  وه���ذا 
الوزن، بل دليل على اأهمية ال�ساعرية 
التي تت�سّرب في العديد من االأعمال 
اأن يكون ثمة  االأخرى، فمن الممكن 
مقال �ساعري، اأو ق�سة �ساعرية، وهنا 
اأريد اأن اأمّيز بين ال�سعر وال�ساعرية، 
�سرداً  اإذا وج��دُت  اأق��ول،  اأن  ي�سح  وال 
�سعر"!   "رواية  اإن���ه���ا  ق�����س��ي��دة،  ف���ي 
في  اإذا وج��دت �سعراً  ال��ح��ال  وك��ذل��ك 
"ق�سيدة  اإن���ه  اأق����ول  اأن  ن��ث��ري،  ن�����س 
في  يتحقق  م�سطلح  فال�سعر  نثر"! 
الفارق  "ال�سكل"  ه��و  وال���وزن  �سكل، 

بين ال�سعر و�سواه.

هذا  على  ب��ث��ورة  ق���ام  جيلك  لكن 
ما  لنف�سك  تحّلل  فكيف  ال�سكل، 

تحّرمه على غيرك؟
- حين ك�سرنا ال�سكل العمودي اأبقينا 
تمّيز  التي  المو�سيقية  الوحدة  على 
ال�سعر عن غيره، ولم ننِف غيرنا من 
ال�سعراء، واأنا لم اأنِف �سعراء النثر اأو 

�سعرهم كما ذكرت لك �سابقاً.

لكن الناظر اإلى ت�سكيل لجنة ال�سعر 
في  كثيرًا  يتعب  ل  تراأ�سها  ال��ت��ي 
اكت�ساف حجم اإق�ساء �سعراء النثر، 
اأن  يالحظ  تمامًا  العك�س  على  بل 
التّيار العمودي - متمّثاًل في �سعراء 
العلوم" المعروفة  "دار  كلية  ونقاد 
على  الم�سيطر  ه��و   - بالمحافظة 
من  الكثير  تت�سّمن  التي  اللجنة، 

الأ�سماء قليلة القيمة �سعريًا؟
اأ�سماء  لجنة  لي�ست  ال�سعر  لجنة   -
بقدر ما هي لجنة تّيارات واتجاهات، 
اأن  على  ت�سكيلها  ل��دى  حر�ست  واأن��ا 
اأم���ّث���ل ج��م��ي��ع ال���ت���ّي���ارات، وق���د دعوت 
اأنه  اإال  اإل��ي��ه��ا  رم�����س��ان  المنعم  ع��ب��د 
موجوداً  �سالم  حلمي  وك���ان  اع��ت��ذر، 
ف��ي��ه��ا ف��ا���س��ت��ق��ال، وك�����ان ك���ذل���ك من 
الدينا�سوري  اأ�سامة  اللجنة  �سمن 
الذي توّفي، وما زالت فاطمة قنديل 
موجودة في اللجنة، كما يوجد نقاد 
ي���داف���ع���ون ع���ن ق�����س��ي��دة ال��ن��ث��ر مثل 
محمد عبد المطلب. واأنا كنت اأرغب 
كبير  ق��در  على  اللجنة  تكون  اأن  ف��ي 
من التنّوع والتمثيل لجميع التّيارات، 
�سعراء  ان�سحاب  اأمام  اأفعل  ماذا  لكْن 

ق�سيدة النثر من اللجنة.

النثر  �سعراء  من  الكثير  ثمة  لكن 
�سالم  رفعت  ه���وؤلء،  غير  المهّمين 

مثاًل.
- وق���ت ت�����س��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة ك���ان رفعت 
اأني  اأع��دك  لكني  م�سر،  خ��ارج  �ساّلم 
�ساأقوم  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ال��ي��ة  ال�����دورة  ف��ي 
االأع�ساء،  ث��ل��ث  م���ن  اأك���ث���ر  ب��ت��غ��ي��ي��ر 

ليتحقق التوازن المطلوب.

األم تفّكر ولو لمّرة في ال�ستقالة من 
اللجنة؟

دورتها  ف��ي  اللجنة  م��ن  �ساأ�ستقيل   -
المقبلة، فلدّي العديد من الم�ساريع 

االإبداعية التي اأريد االنتهاء منها.
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فا�سل �سوداني

الكاتب  يتابع  العدد  هذا  "دفتر"  في 
�سوداني  فا�سل  العراقي  الم�سرحي 
وه�ستيريا  العنف  لمو�سوعة  معالجته 
من  ال�سك�سبيري،  الن�س  في  ــروح  ال
هنا  الثالث".  "ريت�سارد  م�سرحية  خالل 
البحث. هذا  من  والأخير  الثاني  الجزء 

ال�سفير جمال محمد اإبراهيم ما اأعذبه وما 
في  ال�سودان  لجمهورية  �سفير  من  اأُح��ي��اله 
بيروت. وهو، بنوع من م�س�س و�سوؤال وبع�س 
الحرقة، قال لي عن مهّمته في لبنان، وطن 
مهمة  اأنها  حوله،  تكاثروا  الذين  االأ�سدقاء 
انتهت وهو �سيترك المكان اللبناني لين�سرف 
اإلى غيره، اإلى مكان اأظنه �سيكون مثل الذي 
ت��رك��ه، �سيحفل ب��االأ���س��دق��اء وي��ك��ون ل��ه كثرة 
و���س��وف ي��ح��ّب��ون��ه وي��ح��ف��ظ��ون ل��ه ك��ل الموّدة 

والتقدير مثلما حدث من قبل عندنا.
قال لي اإنه �سيغادر االأرز والمجاالت واالأمكنة 
هنا ونحن اإلى مائدة بعدما كان حا�سراً حفل 
تني به "الحركة الثقافية"  التكريم الذي خ�سّ
- اأنطليا�س. وكم في "الحركة..." من اأنا�س 
اأكتافهم،  اآخرين يرفعونها على  اأعمدة  ومن 
وعلى عقولهم وعلى حما�ستهم المتينة التي 
ال تذوب وال تقترب من الرماد في اأي حال، 

الأنها جمرة من الن�ساط الذي يّتقد، والذي 
هو كذلك منذ �سنوات، ونتمنى ل�"الحركة..." 
انتهاء له في خدمة  العمر الطويل الذي ال 
الكتاب والوطن والفكر والثقافة عامة. وفي 
اأجواء هذه الحركة، في ن�سيجها الذاتي يطّل 
يكون  اأن  وحري�ساً  وحا�سراً  مرافقاً  ال�سفير 
طّيباً وموجوداً وعلى �سلة بالحدث الثقافي 
نتكلم  اأن  ح��اج��ة  وال  الحقيقي.  اإط����اره  ف��ي 
اأن يكون �سفيرنا  عن فرادة، وهي حقاً فرادة 
التعبير  و���س��ائ��ق  ال��م��ن��ظ��ر،  ���س��ائ��ق  اإب���راه���ي���م 
جميعاً،  ل��ه  نحفظ  بحيث  ال�سلوك  و���س��ائ��ق 
ال�سعراء والكّتاب  واأق�سد جماعة وا�سعة من 
�سفيراً  ب��ه  اأن�����س  م��ن  نحفظ  م��ا  والمثقفين، 
بهذا  �سعيد  اأن��ه  اإل��ى  المقاربة،  اأ�سلوب  يملك 
النهج الثقافي اإلى جانب النهج الدبلوما�سي، 

وال اأحد مثله بين ال�سفراء العرب.
واأكثر من  به،  الذي نعتّز  واإنه هكذا �سفيرنا 

ذل��ك، اإن��ه روائ���ي واأدي����ب، و���س��درت ل��ه رواية 
"دار  كمباال" عن  "دفاتر  وه��ي  ال�سفر  قبيل 
ال��ت��ي تنتج  ال����دار  ب���ي���روت، ه���ذه  نل�سن" ف��ي 
اإدارتها االأدي��ب والكاتب  روي��داً روي��داً، وعلى 
�سليمان بختي. واأ�سارع اإلى القول اإنها رواية 
باالإعجاب  ال��ف��وز  عنا�سر  وتحتوي  ممتعة، 
وربيع  �سرد  �سفافية  اإل��ى  ف�ساحة  ليونة  من 
التقاء  االأف��ك��ار حتى  ب�سط  وف��ي  العبارة،  في 
واالأج����واء  وال�سغف  وال��ه��و���س  المتناق�سات 
الحنين  وال���دوران ح��ول  واالأن��ث��وي��ة  الناعمة 
بين  الحلوة  والموا�سم  الجّمة  وال��ت�����س��اوؤالت 
من  وط����ارىء  معيو�س  وب��ي��ن  وخ�سونة  رّق���ة 

االأحداث.
اإنه �سعادة ال�سفير وال�سديق الذي لم نوّدعه 
واإن���م���ا ك���ان ال�����س��الم ع��ل��ي��ه ي���وم ي��ك��ون قريباً 
ويوم يكون بعيداً وقريباً معاً حيثما نزل من 

االأر�س.

اإن����ه م��ح��م��ود ���س��ري��ح واإن�����ه ال����ذي ي��ك��ون في 
العابق  ن���ث���ره  وف�����ي  اأف�����ك�����اره  وف�����ي  ك��ل��م��ات��ه 
في  وال��دق��ة  ال��ب��الغ��ي  وال�سفاء  بالف�ساحة 
العبارة وفي كل �سيء، ياأخذه بقلمه وبذكائه 
ك��م��ا ينفل�س  وي��ف��ل�����س��ه  ال�������س���ردي م��و���س��وع��اً 
اأي�ساً  القمح على ب�ساط الغرفة. وكما يكون 
ف���ي ال��ط��اح��ون��ة، ح��ي��ن ي��ن��ب��ط��ح ال��ق��م��ح ملء 
االنبطاح، ويطلع الرغيف وال يجوع اأحد من 

ثم وفي ما بعد.
اأ���س��در ج��دي��داً هو  ال��ذي  اإن��ه محمود �سريح 
من  الحنين  منقل  اأو  دارك  جان  "يا�سمينة 
�سريح  الن�س عند  اإلى جّزين". ويرتفع  عّكا 
اإلى ما ي�سبه الحكمة الم�سرقية  العادي  من 
اأو اإلى االأمثولة في المعنى وفي خاتمة تلك. 

والكتاب عن "دار نل�سن" في بيروت.
وهجاً  فيمنحها  المقالة  اإل��ى  �سريح  ويذهب 
زاوي���ة واح���دة منها.  ف��ي  م��داه��ا ولي�س  على 

وينطلق اإلى ال�سرد المتاأّني والم�سبع بعبيره 
الذاتي ونقاطه التي تدور على االأقرب وعلى 
االأب���ع���د وع��ل��ى ���س��ي��اق��ه��ا ال��م��ت��م��ادي، وهناك 
له  ال��ق��ارىء  وح��ي��ث  و�سعها،  ال��ت��اأّم��الت على 
ما له من الد�سامة والخبرّيات التي تتوالى 
اإلى  اليا�سمينة  من  ع��ّدة  �سفات  متنها  وف��ي 
النواحي  بع�س  في  يترّدد  بوؤ�س  اإلى  ال�سبّية 
واآراء  وق�س�س  وطرائف  وطنية  خيبات  اإل��ى 
وم�����س��اه��د م��زروع��ة ف��ي ال��ط��ري��ق مثلما يرد 
في �سلب الحكايات. الأن �سريح يقظ و�ساهر 
األ��وان من  اأو ذّر  على ما هنالك من ذّر رم��اد 
الحياة المتعبة اأو ال�سقية ومن ذكريات تفلت 
من اأ�سولها وتنقلب اإلى مطايا يتالعب بها 

�سريح وتكون حا�سرة بل �سديدة الح�سور.
اأن ن�سر  كتاب واأمثال ورغبات مختبئة، �سبق 
"النهار"  اأخ��رى في جريدة  تلو  جّلها قطعة 
كان  ك��ع��دي  ج���ورج  حين  الثقافية  ال�سفحة 

منها  لُي�سرق  ُتجمع  اأن  �سوى  ولي�س  القّيم 
بيروت  جغرافية  في  كونها  ن��ور  الزمن،  ن��ور 
وكون  و���س��واه��ا،  فل�سطينية  م��ح��ط��ات  وف���ي 
الحنين  ج��م��رة  اإل���ى  ين�سرف  اأج��م��ع  االأم����ر 
يتبواأ  �سريح  محمود  ك��ون  اإل���ى  وم�ستّقاته، 
الح�ساب  لها  ُيح�سب  النثر  في  مرتبة  اأي�ساً 
التابع  الطابع  هي  االأ�سالة  ولعل  االأ�سيل، 
اأعطى  ب��ل  يعطي  اأن  �سريح  م��ن  ب��ّد  وال  لها، 
الثقافية  حياتنا  ف��ي  يكون  واأن  فاأكثر  اأك��ث��ر 
ب��ره��ان��اً ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ي ال��م��ت��ع��ّدد ال���ذي هو، 
ن�سمته  له  اإذ  النثر،  ابن بجدة في  اأن��ه  وعلى 
ونغمته. وتح�سل العبرة، عبرة اللذة والمتعة 
وكلتاهما ماثلتان ونحن في االنتظار دائماً. 
وتمتلىء الكاأ�س على طاولة الجودة، واإذا ذاق 
الجميع لفتاته فهم في نعيم وفي �سكرة اأ�سبه 
جمالية  اأنفا�س  عليهم  تهّب  كما  بال�سوفية، 

عالية القباب والنكهة التراثية.

واإل����ى ال��ف��و���س��ى. ال��ح��ف��ي��دان ف��رن�����س��ي��ان في 
يقوالنه  م��ا  ���س��وى  لبنانية،  لغة  وال  ال��ه��وّي��ة 
القائمة  ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة  ق��ول��ه  ف���ي  وي�����س��رع��ان 
والقلب.  ال��ع��ق��ل  ف��ي  وال��ن��ازل��ة  كليهما،  ف��ي 
منزل  في  اأنهما  �سوى  هما،  اأي��ن  يدريان  وال 
كان  حيثما  يرتقيا  اأن  ولهما  وال��ج��ّدة،  الجّد 
اأي م�ستطيل  اأي طاولة  اأي �سورة  واأن يم�ّسا 
واأي مربع واأي دمية واأي �سكل جامد اأو رخو. 
واإن��م��ا هما يكمالن  الغلطة،  وق��وف على  وال 
كّلها.  الف�سول  وحالة  الربيع  الحلقة، حلقة 
وه��م��ا ي��ح��ّب��ان ال��وط��ن واالأك�����ل، اإل����ى عذوبة 
فيهما هي التي الت�سقت بهما من جّراء العادة 
ل هناك، ويبقى لالأ�سل، اأن يمّد لهما  والتاأ�سّ
المرافقة.  واالأم  بهما  يفرح  واأن  ال��ذراَع��ي��ن، 
خ�سبة  ي��ف��ت��ح��ا  واأن  ال���ح���رك���ة  ي��ن�����س��ي��ان  وال 
واأن  الجّد والجّدة،  العتيق في منزل  البيانو 
اإلى  المو�سيقى  ُير�سال  واأن  المفاتيح  يلم�سا 
الفا�سلة  الخطوط  من  اأعلى  اإلى  ال�سالون، 
قطعة  وال  وب��ي��ارو.  القمر  �سوء  يقّدما  واأن 
اإلى  ي�سبقهما  االرت��ي��اح  واإنما  ثابتة  عندهما 
اأخرى.  اإل��ى  كلمة  من  وي�سيران معاً  االأم���ام، 
النغمة  اإل���ى  ال��ج��ي��ران  بع�س  اأ���س��غ��ى  ورب��م��ا 
الهو�س  وترمي  المرء  توؤن�س  والتي  ال�سعبية 
في الجّو، ونظن اأن النوطة �سهلة وال باأ�س اإن 

االآلة  ت�سكر  الأن  لزوم  اأ�سّد وال  الغلطة  كانت 
من االأ�سابع الطرّية والمحت�سدة على بيا�س 

المفاتيح.
وهي  ب��ي��روت،  م��ن  ج���اءت  الثالثة  والحفيدة 
ووزنها  �سريعاً  اأط��ّل��ت  والع�سفورة  الناعمة 
ج���ّي���د، وه��ي��ك��ل��ه��ا ج���ّي���د وال���ق���ام���ة ع��ل��ى قدر 
تر�سع  واإم���ا  تغفو  اأم���ا  االآن  وه��ي  المنتظر، 
واإما اأن تكون في اال�ستر�سال، في و�سع الرقاد 
لها  فالكل  البكاء،  بع�س  حدث  واإن  المديد، 
دمعة  وال  �سك تجوع  وه��ي ال  لها،  والخدمة 
تذوب من العيَنين، �سوى اأنها ناعمة ورقيقة، 
تزور  و�سوف  وتطول  تطول  �سوف  والغر�سة 
الدنيا جمعاء، و�سوف تاأكل الم�سافات، و�سوف 
ترتفع  حيث  اإل���ى  االأوف����ر  �سمتها  م��ن  ت��ه��ّب 
اأخواتها،  بين  اأقحوانة  ت�سير  حتى  وترتفع 
وحتى ت�سير �سجرة وال ما ي�سّدها عن ذلك 
تتبع  و�سوف  لها.  يحلو  ما  �سوى  تفعل  ول��ن 
اأن تم�سي  ان��ت��ظ��اره��ا  ف��ي  ال��ح��ف��ي��َدي��ن وه��م��ا 
على  وع��ي��ن��اه��ا  وال�����س��وء  دروب��ه��ا  ت�سلك  واأن 
اإلى  ت�سبقه  �سوف  ال��ذي  العمر  وعلى  الدنيا 
االأر�س  وج��ود  ال��وج��ود،  ونعمة  الخير  �سالل 
اأختها. و�سوف تكون  اإلى  والعبور من حكاية 
الخالق  ويباركها  قطفاً  الحياة  تقطف  التي 
وتنط  واالأن�����س،  والب�سارة  الرحمة  ومالئكة 

راق�سة على بالطة ال�سعادة والحب.
االن�سراح  ع��ّز  في  وه���وؤالء  ثالثة،  لنا  وهكذا 
وفي ما يتاح لهما من �سهولة، وال�سجر �سوف 
ندع  بل  ب��االأ���س��ول،  نهتّم  ول��ن  ير�سل ظالله 
تكون  اأن  ال�سهية،  والعاطفة  الحّرية  تفاحة 
الثالوث  ه��ذا  ف��ي  الكي�س،  ف��ي  ال�سحن،  ف��ي 
الناعم. ولن نتاأّخر عن الحفلة، وعن الم�سافة 
بين �سنة و�سنة بين مرحلة ومرحلة، ونترك 
اأولئك  ريثما  العّفة،  وفي  الزهد  في  اأنف�سنا 
ال�سحراء،  ف��ي  حتى  ال�سالون  ف��ي  ي��زه��رون 
اأنهم  اأي م��وق��ع ج��م��ي��ل. وي��ك��ون  وح��ت��ى ف��ي 
القّبعات  واأن ي�سعوا  المغامرة،  اإلى  يذهبون 
ينهمر  �ستاء  اأو من  �سم�س،  من �سربة  خوفاً 
االأغ�سان  يتذكروا  اأن  ولهم  االأحذية.  ويبلل 
الترغلة  كانت  وحيث  يحيون،  حيث  والع�ّس 
االآذان  تبلغ  والتي  الطلقة  والنوطة  االأول��ى، 
�سوف  ربما  ال��ذي  البعيد  وتبلغ  ال��خ��ارج،  في 
الذهب  اإل������ى  ي���ت���خ���ّط���ون ح��������دوده، و�����س����واًل 
و�سبائك  ال���ث���راء  ي��ح��ت��وي  ال����ذي  وال��م��ن��ج��م 

المعدن الثمين.
وو�سواًل اإلى الحب والمحّبة من قلب العائلة 
االأعجوبة.  قلب  م��ن  ال��ق��ادم��ي��ن  ه���وؤالء  اإل���ى 
و�سوف ال�سم�س تدلهم وتبقى التي �ستكون كرة 
بين �سيقانهم ويلعبون بها وال تحترق االأنامل.
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اأحد اأهم االأ�ساليب ال�سك�سبيرية التي ي�سّخ�س 
البطل  عن  الفل�سفي  مفهومه  خاللها  من 
لذا  والقناع" الب�سريَّْين،  "المظهر  وع�سره 
يردان كثيراً في م�سرحياته، فمن خاللهما 
لمختلف  ال�سيكولوجية  الح�سا�سية  ُيظهر 
فيه  ي��اأخ��ذ  ال���ذي  زماننا  فيها  بما  االأزم��ن��ة، 
والف�ساد  والحقد  ال��رح��م��ة،  مظهر  ال��خ��داع 
اإمكان  ب��ال��ف�����س��ي��ل��ة، وم����ن خ����الل  ي��ت��ق��ّن��ع��ان 
التالعب وتبادل االأدوار هذه، تتك�ّسف اأخطر 
والتاآكل  التدمير والخراب  اأ�ساليب وو�سائل 
االإن�سان ووج��وده وماهيته،  يعّم حياة  ال��ذي 
وال�سعوب،  االأم�������م  ع���ل���ى  ذل�����ك  وي��ن��ع��ك�����س 
ال�سرعية:  غ���ي���ر  ���س��ل��ط��ات��ه��ا  وخ�������س���و����س���اً 
القلب،  يتفق مع طوّية  ما  نادراً  "فالمظهر 
وياأ�سف  اأبداً".  م��ع��ه��ا  ي��ت��ف��ق  ال  ق��د  اإن����ه  ب��ل 
هذا  ي��ّت��خ��ذ  "الخداع  الأن  ك��ذل��ك  �سك�سبير 
الدن�س  الحقد  وي�ستثير  الرحيم،  المظهر 
تحت قناع من الف�سل". بهذه المتناق�سات 
مجمل  خالل  من  االأزمنة  �سك�سبير  يختزل 
كلودي�س،  ال��م��ل��ك  ي��اغ��و،  م��ث��ل:  �سخ�سياته 
كليوباترا...  قي�سر،  يوليو�س  ماكبث،  لير، 
االآن،  ندر�سها  التي  الم�سرحية  وبخ�سو�س 
اأي "ريت�سارد الثالث"، فاإن �سك�سبير قد خلق 
بطله ب�سماته المتفّردة في كل �سيء حتى في 
حياته،  يكتنف  ال��ذي  الغمو�س  في  اأو  حّبه، 
ي�ستخدمها.  التي  وال��م��ف��ردات  اللغة  وحتى 
الخا�س،  ت��اأوي��ل��ه��ا  ت��ح��م��ل  ل���دي���ه  ف��ال��ك��ل��م��ة 
والحركة تمنح العنف ق�سوًة وجودية، وكذلك 
منهما  ك��ل  ع��الق��ة  ف��ي  والم�ستتر  ال��ظ��اه��ر 
الحوارية  ق��درت��ه  يمتلك  ه��و  اإذاً  ب���االآخ���ر. 
ال�سيطانية  ب��ال��ط��اق��ة  م��م��زوج��ة  ال��م��ل��ت��وي��ة، 
التاأويلية  االأب��ع��اد  ذات  الكلمة  اقتنا�س  على 
للو�سول  تفكير  اأ���س��ل��وب  اإل���ى  ت��ح��ت��اج  ال��ت��ي 
كّله  تاأّمل هذا  اإل��ى  اإل��ى دالالتها، ما يدفعنا 
ريت�سارد  يواَجه  فعندما  خا�سة.  بح�سا�سية 
اأقرباءه،  وخ�سو�ساً  االآخ���ر،  قبل  من  بعنف 
���س��ج��ي��ت��ه، يثرثر،  ي���ت���رك ه����ذا االآخ�����ر ع��ل��ى 
يتوّرط  وب��ذل��ك  وخلجاته،  دواخ��ل��ه  ليك�سف 
ال  وبالتاأكيد  االقتنا�س،  �سبكة  في  في�سقط 
قانون  ع�سيان  جريمة  يرتكب  اأن  م��ن  ب��ّد 
بنف�سه.  اإدان����ت����ه  ق�����رار  و���س��ي��ك��ت��ب  ال����دول����ة، 
عنف  اإزاء  وديع  َحَمل  اإلى  ريت�سارد  فيتحّول 
م�ساعر  عن  تنبئ  الرقيقة  فكلماته  االآخ���ر، 
رقيقة ظاهرياً، لكن الم�ستتر منها نابع من 
ي�سل  وكيف  ومتى،  يريد،  م��اذا  يعرف  بطل 
من  وبالرغم  مواربة.  دون  من  اأهدافه  اإل��ى 
عاداًل  يكون  ريت�سارد  ف��اإن  تناق�ساته،  جميع 
حين يتعامل مع ذاته. فعندما تغ�سب الملكة 
مارغريت )بعدما قتل زوجها وابنها( وتلعن 
بع�سهم  ي��ت��ح��ّف��ز  ال���دول���ة،  مجل�س  ح�����س��ور 
عليها  ي��ع��ط��ف  ري��ت�����س��ارد  اأن  غ��ي��ر  ����س���ّده���ا، 
اأكثر  الظلم  من  قا�ست  "لقد  عنها:  ويدافع 

لم�ساركتي  بالندم  الأ�سعر  واإن��ي  ينبغي،  مما 
ا�ستنَزلُت  "فلو  يعّلق:  اأو  الظلم".  ه��ذا  ف��ي 
اأو:  نف�سي".  على  ا�ستنزلتها  لكنُت  اللعنة، 
واأتهم  بال�سكوى،  واأب��داأ  االإثم  اأقترف  "اإني 
وكل  �سرور".  دّب��رت من  ما  باأب�سع  االآخرين 
ه���ذا ي��دل��ل ع��ل��ى ال��ت��ن��ّوع وال��غ��ن��ى ف��ي البناء 
ريت�سارد،  ل�سخ�سية  وال�سيكولوجي  الفكري 
اإم��ك��ان ت��اأوي��ل رم��وز المظهر  وال���ذي يعطي 

والقناع في وعي القارئ اأو المتفّرج.

ما ذاك الرجل الم�سّرج بالدم؟
م�سرحية  "ماكبث"  م�����س��رح��ي��ة  ت�����س��اه��ي 
الثالث" من حيث حجم الجرائم  "ريت�سارد 
اإلى  ال��ه��ادف  المجاني  وال�سّر  وال��م��وؤام��رات 
تاأ�سي�س دولة العنف. واالختالف بين بطلَي 
الم�سرحيَتين هو اأن ماكبث يقوم بالتخطيط 
للقتل ب�سيء من الترّدد والخوف من نف�سه 
ريت�سارد  لكن  ث��ان��ي��اً،  الم�ستقبل  وم��ن  اأواًل، 
مقنع  وتبرير  و�سمت  بهدوء  ينّفذه  الثالث 
بح�سب مفهومه االأخالقي الذاتي وفل�سفته 
وريت�سارد  م���اك���ب���ث  ف�����س��ق��ط��ة  ال���خ���ا����س���ة. 
التراجيدية واحدة، اأي التعّود على روؤية الدم 
واالنغما�س به اإرادياً، "الأن �ساحب ال�سيف ال 
اإدم��ون��د في  تليق به رّق��ة القلب" كما يقول 
فريت�سارد  اآخر  جانب  ومن  لير".  "الملك 
في  االآن  انغم�ست  ق��د  "لكني  اأي�����س��اً:  ي��وؤّك��د 
اإلى  الخطيئة  اأن تدفع  بّد من  الدماء/ وال 
في  ال��رح��م��ة  ل��دم��وع  م��ك��ان  وال  الخطيئة/ 

عيني".
عندما  الماكبثي  اليقين  ذات  يعك�س  وه��ذا 
ال���دم، وال  م��ن كابو�س  االإف���الت  ي�ستطيع  ال 
ي�ستطيع االنغمار في �سقطته التراجيدية هذه 
اأو التراجع عنها في�سطر لالعتراف: "لقد 
اأخ�س  الدم بعيداً، فحتى لو لم  خطوت في 
المزيد، لكان النكو�س مرهقاً كما الم�سي".
اأي�ساً  وي�����س��ت��رك م��اك��ب��ث وري��ت�����س��ارد ال��ث��ال��ث 
من  معزوَلين  يكونان  عندما  نهايَتيهما  في 
دون اأعوان، ومحا�سَرين من �سحاياهما في 
ويعّبر  ن��ه��اراً،  الرماح  وم��ن  لياًل،  الكوابي�س 
بلنت عن هذه الحالة بقوله اإن ريت�سارد "ال 
اأ�سدقاء له اإال اأ�سدقاء الخوف و�سيهجرونه 
االأخير  ال��غ��روب  وف��ي  �ساعاته".  اأح���رج  ف��ي 
للحمقى  الطريق  اأن��ارت  التي  االأما�سي  من 
اأنها  على  الحياة  ماكبث  يفهم  الم�ساكين، 
ال�سخب  م��ل��وؤه��ا  م��ع��ت��وه  يحكيها  "حكاية 

والعنف، وال تعني اأي �سيء". 
وال�سلوك  ال��ت��ف��ك��ي��ر  ف���ي  ال��ت�����س��اب��ه  ه����ذا  اإن 
العقل  ق�����درة  ي���وؤك���د  ال��م��ف��ج��ع��ة  وال���ن���ه���اي���ة 
اأم  الما�سي  في  ذلك  اأك��ان  �سواء  ال�سيطاني، 
في زمننا المعا�سر، الذي يعمل في الخفاء 
العنف  دولة  لتاأ�سي�س  واح��دة  وباآلية  والعلن 
التي ال يظهر فيها رجل واحد م�سّرج بالدم 

���س��ع��ب المملكة  ب���ل  ال��ج��ري��م��ة،  م���ن غ��رف��ة 
ختام  وف��ي  ال��دم.  بحيرة  على  ليعوم  باأكمله 
ت��راج��ي��دي��ا ال�����س��ق��وط ال��ري��ت�����س��اردي يهذي 
وك�سفها  ذات��ه  لمواجهة  بمونولوجه  البطل 

على حقيقتها:
وكل  ق�سة،  يحكي  ل�سان  وك��ل  "ريت�سارد: 
الخيانة...  ����س���ري���ر.  ب���اأن���ن���ي  ت��ن��ط��ق  ق�����س��ة 
القتل  وال��ق��ت��ل  ���س��وره��ا،  اأب�����س��ع  ف��ي  الخيانة 
االأث��ي��م ف��ي اأق�����س��ى األ��وان��ه. ج��رائ��م مختلفة 
ف��ي ���س��ور م��ت��ع��ّددة، ت��زدح��م كّلها ف��ي �ساحة 
لي  لي�س  مذنب!  مذنب...  وت�سيح  الق�ساء 
مّت  واإذا  يحّبني.  اأح��د  م��ن  فما  ال��ي��اأ���س،  اإال 
ياأ�سون،  ول��َم  اأج��ل،  لموتي،  اأح��د  ياأ�سى  فلن 

واأنا نف�سي ال اآ�سى لنف�سي!".
حياة  يختزل  ال���ذي  المكّثف  ال�سعور  ف��ه��ذا 
الحياتي  م�سروعه  ف�سل  وك��ذل��ك  بكاملها، 
اإلى  ب��ه  اأّدي���ا  اإق��ام��ة دول��ت��ه،  ف��ي  والم�سيري 
االإح�سا�س  لديه  فت�سّخم  والعزلة،  الوحدة 
ال��ت��ام بعبثية ال��ح��ي��اة واأ���س��ب��ح ك��ل ���س��يء ال 
ال��م��وت، تكّثف  ل���ه. وع��ن��دم��ا ح��ا���س��ره  قيمة 
من  ينقذه  اأن  يتمّنى  بح�سان  كّله  ال��وج��ود 
ريت�سارد  ف��ال��م��ل��ك  ل����ذا  م��ع��ار���س��ي��ه،  رم�����اح 
لمقاي�سة  االآن  اال�ستعداد  اأت��ّم  على  الثالث 
فالطغاة  المرتجى،  الح�سان  بهذا  مملكته 
بالرغم  االأخيرة  اللحظة  عن  يغفلون  دائماً 
الزمن  م��رور  اإنما  لها،  يحتاطون  اأنهم  من 
ويكّرر  وال��ي��اأ���س.  والملل  بالوهن  ي�سيبهم 
مملكتي  "ح�سان...  ����س���راخ���ه:  ري��ت�����س��ارد 
مقابل ح�سان"، ومن غير المعقول االآن اأن 
يقبل اأحد ما من اأ�سدقاء الخوف بمقاي�سة 
من�سغلون  الأنهم  ريت�سارد،  بمملكة  ح�سانه 
ب��اإن��ق��اذ روؤو���س��ه��م اأي�����س��اً، لكن ه��ذه ه��ي ذروة 
وال�سخرية  ال�سك�سبيري  والغروت�سك  العبث 

ال�سوداء.
ورحابة  علمياً  االإن�سان  تطّور  من  وبالرغم 
ريت�سارد  اأم���ث���ال  زال  م���ا  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  اآف���اق���ه 
الماموث  لخرافة  �سدى  المعا�سر  الثالث 
�سوت  اإن��ه  المنقر�س.  القبيح   Mammoth
وه�ستيريا  الوح�سية  والق�سوة  الهادر  العنف 
ال���روح ف��ي داخ���ل ذل��ك ال��دك��ت��ات��ور الوح�سي 
القبيح الذي يهّددنا االآن جميعاً ليقذفنا في 

هّوة الجحيم المعا�سرة.

العر�س  في  التاريخ  واخ��ت��زال  الماموث 
الم�سرحي 

ربرتوارها  العالم في  اأغلب م�سارح  تحر�س 
ب�سكل  الثالث"  "ريت�سارد  ت��ق��دي��م  ع��ل��ى 
المعّقد  ال��ت��اري��خ  م��ع��ال��ج��ة  الأن  م��ت��وا���س��ل، 
على  ال��م��ع��ا���س��رة  ال����روح  وه�ستيريا  للعنف 
خ�سبة الم�سرح كعر�س م�سرحي تحتاج عقاًل 
و�سخ�سية  ال�سك�سبيري،  كالعقل  �سمولياً 
متكاملة العنف التراجيدي والبناء الفكري 

مثل  ال��م��ر���س��ي   - وال�����س��ي��ك��ول��وج��ي 
الو�سول  اأج��ل  م��ن  الثالث،  ريت�سارد 
للبطل  ال���ح���ق���ي���ق���ي  ال���ج���وه���ر  اإل�������ى 
للمعا�سر، حيث يتمّيز زماننا بوجود 
مع  المتماهين  ال��ط��غ��اة  م��ن  الكثير 

هذا البطل ال�سك�سبيري.
في  الثالث"  "ريت�سارد  م  ُق�����دِّ وق����د 
مختلَفين،  م�سرَحين  في  كوبنهاغن 
معروَفين.  م��خ��رَج��ي��ن  ق��ب��ل  وم����ن 
العر�س االأول كان في الم�سرح الملكي 
كان  والثاني   ،Jan Magaard باإخراج 
باإخراج    Betty Nansen م�سرح  ف��ي 
العر�سان  وه���ذان   .Peter Langdal
طرحا روؤيَتين اإخراجيَتين مختلفَتين 
ما  اإذاً  ري��ت�����س��ارد.  م��ع��ا���س��رة  لتحقيق 
ه��و ال�����س��وؤال ال��ج��وه��ري ال���ذي حاول 
خالل  م��ن  اإّي�����اه  تلقيننا  منهما  ك��ل 

عر�َسيهما؟
 Langdal �ترّكز الهاج�س االإخراجي ل
اأق�سى  م��ع  ال��ن�����س  يتما�سى  اأن  ع��ل��ى 
درجات المعا�سرة من خالل مناق�سة 
الذي  ال��وج��ودي  المر�س  اأو  الم�سكل 
اأقلق ريت�سارد ال�سك�سبيري، والذي ما 
تطّلب  ما  اللحظة،  حتى  يقلقنا  زال 
فالبطل منذ  للن�س.  ج��دي��داً  اإع���داداً 
البداية يتكّثف لديه ال�سعور العدمي 
ليوؤمن باأن الممالك هي خواء ورماد 
كّلها. اإ�سافة اإلى التاأكيد على التاريخ 
الب�سع للحرب كخلفية لوحدة البطل 
البطل  الأن������ه  ال���م���ر����س���ي���ة،  وع���زل���ت���ه 
ال��م��ه��زوم ال����ذي ي��ع��ي�����س ح��ي��اة ت�سبه 
تلك المراآة المرائية الم�سروخة من 
ه�سا�سة  واكت�ساف  وال�سجر  ال��ي��اأ���س 
اإلى  اأّدى  ال��وع��ي  ه��ذا  مثل  ال��وج��ود. 
الم�سرحي  ال��ع��ر���س  ف�����س��اء  اخ���ت���زال 
اإل����ى   Betty Nansen م�������س���رح  ف����ي 
كاأنها  ال��وح�����س��ة  تثير  مظلمة  غ��رف��ة 
م�����س��ف��ى ل���الأم���را����س ال��ن��ف�����س��ي��ة، في 
محاولة لدفعنا اإلى مالم�سة التاريخ 
كان  لملك  وال�سيكولوجي  المر�سي 
وحدبته  قبحه  بتاأثير  روحياً  م�سّوها 
التي تحني ظهره وت�سّوه ج�سده. وقد 
بكونه  الت�سويه  ه���ذا  ال��م��خ��رج  ف�����ّس��ر 
اإلى �سرخ  اأدى  ت�سويهاً في داخل ذاته 
روحه اأ�سا�ساً، لهذا ال يمكنه اأن يحّب، 
ريت�سارد  م��م��ث��ل  اف��ت��ر���س��ه  م���ا  وه����ذا 
على  م��وؤك��داً   Jesper Christensen
مملوءاً  "اإن�ساناً  لكونه  البطل  عزلة 
ال�سعور  اأو  ال��ذات��ي  وال��ق��رف  ب��ال��ك��ره 
وبهذا  الآخ�������ر.  اأو  ل�����س��ب��ب  ب���ال���ك���اآب���ة 
للذات  ال�����س��ورة  م��ك��ّون��ات  ف��اإن��ه يكّثف 
المعزولة". واالإعداد الجديد اختزل 

الخم�سين  ال��م�����س��رح��ي��ة  ���س��خ�����س��ي��ات 
اإل������ى م���م���ّث���ل واح������د وحيد  ت���ق���ري���ب���اً 
وبهذا  فتاة،  جثة  مع  متوّحد  معزول 
اأ�سبح ريت�سارد الثالث كائناً محكوماً 
با�ستالبه  منخوراً  القاتلة،  بالوحدة 
تمتّد  اأن وحدته  درجة  اإلى  المعا�سر 
اإلى  اأي  المحيط،  العالم  ع��زل��ة  اإل���ى 
بالياأ�س  المحكومين  االآخرين  عزلة 

كمر�س حتى الموت. 
ي�سمح  ال��ن�����ّس  اأن   Langdal ويعتقد 
ُكتب بهذا  وك��اأن��ه  ك��ه��ذا،  اإع���داد  بمثل 
ثمة  ال�سك�سبيري.  الن�س  في  ال�سكل 
ريت�سارد  �سخ�سية  على  مكّثف  تركيز 
اإلى  بالن�سبة  ال��ح��ال  ه��و  كما  كبطل، 
اأما  اإب�سن.  بطل  بييرغنت  اأو  هاملت 
وكاأنها  فتبدو  االأخ���رى،  ال�سخ�سيات 
المجرى  ف����ي  ف���ي���ك���ورات  اأو  ظ�����الل 
ال��ت��اري��خ��ي. وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك فاإن 
البطل ريت�سارد معزول ووحيد بكامل 
اهتمامي.  اأث������ار  م���ا  وه�����ذا  وح���دت���ه، 
"روميو  م�سرحية  اأخ��رج��ُت  وعندما 
وجولييت" في ا�ستوكهولم، كنت اأ�سعر 
�سخ�سيات  باالإرهاق من وجود  مراراً 
وكاأنها  ت��ب��دو  الم�سرحية  ف��ي  كثيرة 
م��ح�����س��ورة ف��ي ال�����س��ي��اق ال���ع���ام، وهذا 
الم�سرحية  اإخ����راج  ع��ل��ى  ح��ّف��زن��ي  م��ا 

بروميو وجولييت لوحدهما.
االإخراجية  الروؤيا  ُبنيت  ال�سبب  لهذا 
واإعداد الن�س على مونولوج ريت�سارد 
االأخير الذي يعّبر عن عزلته الذاتية 

القاتلة:
من  ي�ستيقظ  اأن  )ب��ع��د  "ريت�سارد: 
ك��اب��و���س االأ���س��ب��اح( ل��ك��ن َم���ن اأخ���اف؟ 
ن��ف�����س��ي؟ ل��ي�����س ه��ن��ا اأح����د غ���ي���ري، اإن 
اأن���ا...  اإن���ي  ري��ت�����س��ارد،  ي��ح��ّب  ريت�سارد 
يغتالني؟  اأن  يريد  اأهنا من  اأن��ا،  ه��و، 
اإذاً الأهرب...  اأن���ا...  اإن��ه  اأج��ل  ك���ال... 
ول��ك��ن اأاأه����رب م��ن نف�سي؟ ي��ا ل��ه من 
�سبب، ولماذا؟... اإلخ" )ترجمة: عبد 

القادر القط(.
ان���ط���الق���اً م����ن ه�����ذا ال����ح����وار ح����اول 
المخرج والممّثل الوحيد في العر�س 
الم�سرحي التاأكيد على ت�سخيم الذات 
تنطلق  االأ���س��ي��اء  فكل  ال��ري��ت�����س��اردي��ة، 
منه، كذات مري�سة بقلقها الوجودي، 
ال������ذي جعله  ال���ت���اري���خ  ل���ذل���ك ف������اإن 
�سك�سبير مهيمناً على االأحداث ال يلعب 
على  ال��ع��ر���س،  ه��ذا  ف��ي  اأ�سا�سياً  دوراً 
الملكي. الم�سرح  في  العر�س  خالف 

وما الممالك اإل رماد كّلها 
الثالث"  "ريت�سارد  ع��ر���س  ي��ع��ت��م��د 

على   Betty Nansen م�����س��رح  ف���ي 
ع��زل��ة ال��ب��ط��ل ال��م��ن��ق��ط��ع ت��م��ام��اً عن 
ك��ل ���س��يء ع���دا م��ا���س��ي��ه ال���ذي ي�سّكل 
كينونة حا�سره، وهذا يحّتم عليه اأن 
ال�سخ�سيات  اأدوار  جميع  االآن  يلعب 
ال��ت��ي ���س��ّك��ل��ت م��ا���س��ي��ه وال���ت���ي تعامل 
�سقوطها  اأو  جحيمها  و���س��ّب��ب  معها 
اأو ف��ن��اءه��ا، ل��ذل��ك ف���اإن ال��ع��ر���س هو 
يتداخل  ط��وي��ل  ديناميكي  م��ون��ول��وج 
فيه الما�سي بالحا�سر. فهو ال يناق�س 
الحرب االأهلية )حرب الوردتين( في 
وال  ع��ام��اً،   40 ا�ستمّرت  التي  اإنكلترا 
عن  للتعبير  دالالت���ه���ا  ام���ت���داد  ح��ت��ى 
ال���ح���رب االأه��ل��ي��ة ال��م��ع��ا���س��رة، فهذا 
الكثير  لوجود  تاأويله  ي�سهل  تف�سير 
االأ�سلي  الن�س  ف��ي   - االإ����س���ارات  م��ن 
ل��ك��ن المهم  واالإع������داد االإخ���راج���ي - 
تراجيدية  ه���و  ال��ع��ر���س  ج��وه��ر  ف���ي 
ري���ت�������س���ارد وذات����ّي����ت����ه، م���ن خ����الل ما 
يرغب في اأن ُي�سيفه المخرج والمعّد 
جميع  حذف  مع  المعا�سر،  والممّثل 
اعُتبرت  ال��ت��ي  االأخ����رى  التف�سيالت 

فائ�سة عن الن�س والعر�س.
العر�س  في  االأح���داث  ك��ان ف�ساء  اإذاً 
معا�سرة،  ك��ذات  ريت�سارد  على  ي��رّك��ز 
الأمرا�س  ال��خ��ا���س  مفهومها  تحمل 
ك��ّل��ه��ا، وب��ال��ذات قلق الموت  االإن�����س��ان 
جميلة  بفتاة  المخرج  ج�ّسده  ال���ذي 
�سباب  ف��ي  ت��ائ��ه��ة  كطفلة  و���س��غ��ي��رة 
االأحالم، ت�ستلقي طوال العر�س على 
الفارغة  غرفته  ف��ي  ريت�سارد  �سرير 
ال��م��ظ��ل��م��ة وال���م���ري���ع���ة ك���اأن���ه���ا ه����ّوة 
والتف�سير  ال��ع��ر���س(،  )ح��ّي��ز  �سيطان 
عّلقها   - ال��ف�����س��ائ��ي   - ال�����س��ي��ن��غ��راف��ي 
ُن�����س��ب��ت ف����ي ف�������س���اء قاعة  ب���اأع���م���دة 
ارتفاع  ب��م�����س��ت��وى  ف��ك��ان��ت  ال��م�����س��رح، 
الجمهور  اح���ت���ّل���ه  ال������ذي  ال���ب���ل���ك���ون 
ري��ت�����س��ارد )عالمه  ب��غ��رف��ة  ال��م��ح��ي��ط 
ال���ذات���ي( م���ن ج���وان���ب ث���الث���ة، ودّل���ل 
الجزء االأعلى من ال�ستارة الرئي�سية، 
الم�سرح  خ�����س��ب��ة  ج����وان����ب  وك����ذل����ك 
المو�ساة  اأُل��غ��ي��ت(  )ال��ت��ي  الرئي�سية 
بالزخارف ذات الطابع التاريخي، اإلى 
لوجوده  الممار�س  ريت�سارد  تاريخية 
التي  واأ���س��ي��اءه  هو  المعا�سر،  ال��ذات��ي 
كال�سرير  ال��ق��ات��ل��ة،  عزلته  ع��ن  تعّبر 
القما�س  وقطعة  االأح��م��ر،  ب�سر�سفه 
الملقاة على االأر�س ومن�سدة وكر�سي 
ومغ�سلة  ���س��غ��ي��ر  اأب��ي�����س  وت��ل��ف��زي��ون 

ي�ستخدمها للقيء والتبّول.
ريت�سارد  وج�����ود  ب�����س��ب��ب  ك���ّل���ه  وه�����ذا 
ف���ي ه�����ّوة م��ظ��ل��م��ة م���ن ف�����س��اء كاأنه 

مملوءة  واح�������دة  غ���رف���ة  ال���ج���ح���ي���م: 
الثقيلة  الرمادية  واألوانها  باأ�سرارها 
المعّبرة عن دواخل ريت�سارد المدمن 
والم�سّتت والغارق في خوفه وهو�سه، 
الذي  المحيط  الف�ساء  ظ��الم  وف��ي 
يتقا�سمه مع جّثة فتاة ال ت�ستيقظ اإال 
اأثناء  المنتهك  الملك  ج�سد  لتراقب 

تعّفنه في لحظة موته.
روؤيته   Langdal ال��م��خ��رج  ب���ّرر  وق���د 
الكابو�سية هذه في اإحدى المقابالت 
بالقول اإنه "عزل ريت�سارد في غرفته 
دواخله  ي��ع��ك�����س  ك���اإي���ح���اء  ال��م��غ��ل��ق��ة، 
�ساعد  وما  عزلته،  اأي  وخ�سو�سياته، 
على تعميق هذا هو اأن كلمة "الغرفة" 
اأي�����س��اً: ي�سبح،  ت��ع��ن��ي  ب��ال��دن��م��ارك��ي��ة 
يكون، يوجد في غرفة ما، في مكان 
غرفته  في  اأي�ساً  ويوجد  م��ا،  وزم��ان 
الخا�سة، في وجوده وكيانه، اإنه تاأويل 
نت�سّوره  اأن  يمكن  كيف  اإذاً  وا���س��ح. 
وهو في داخل وجوده؟". بالتاأكيد اإن 
تاأويل  هو  ال�سكل  بهذا  غرفته  وج��ود 
يوؤّكد  كينونته،  على  فل�سفية  ودالل��ة 
لريت�سارد  ال��وج��ود  ه��ذا  مثل  اأن  على 
ال��ت��اري��خ��ي وال��م��ع��ا���س��ر ال ب���ّد م��ن اأن 
يكون معّلقاً في مكان وزمان ما. وهو 
عليه  يتحّتم  بالذات  الغرفة  في هذه 
كبيرة  ك��م��ي��ات  ب��ا���س��ت��م��رار  يلتهم  اأن 
من الحبوب كي يتقّياأ وج��وده يقيناً. 
وح��ي��د ي��خ��ور وه���و ي���دور م��ن��ع��زاًل في 
ف��ي جيب  ���س��ي��رورت��ه، ه��ائ��ج��اً، ي�سع 
مهوو�س  كمدمن  خمر  قنينة  �سترته 
ال�سوارع  ف��ي زواي����ا  ن�����س��ادف��ه  ك��ال��ذي 
تعبث  ال���ب���اردة،  المظلمة  االأوروب���ي���ة 
نف�سه  على  ملتّف  وه��و  بهيئته  الريح 
ل��ق��د ح����اول المخرج  ي��ت��م��ا���س��ك.  ك���ي 
من  �ساخرة  غروت�سكية  عالقة  خلق 
الحياة والوجود، فحّول ريت�سارد اإلى 
الأن  وم�سطرب،  ر  م��خ��دَّ كبير  ث��رث��ار 
ب��ال��ق��ل��ق ال���وج���ودي يدفعه  اإح�����س��ا���س��ه 
اإلى البكاء ب�سخرية على ج�سد المراأة 
ال���ذي ي��وح��ي ب��ال��م��وت. وب��ال��رغ��م من 
الجن�س  ممار�سة  وم��ح��اول��ت��ه  رغبته 
ب�سرتها  ط�����راوة  اأن  اإال  ال��ج��ّث��ة  م���ع 
فيبداأ حواراً  االأم��ر،  ين�سياه  ورخاوته 
االإح�سا�س  لكن  ج�سدها،  مع  طوياًل 
المتجّذر بوحدته يدفعه اإلى الخوف 
اإلى  ه���و، في�سطر  ج�����س��ده  م��ن  ح��ت��ى 
واإن  الجمهور.  مع  مبا�سرة  التحّدث 
ل��ه، اإال  اإن��ق��اذاً وقتياً  ك��ان لجووؤه ه��ذا 
اأن الجمهور يعّد غريباً عنه، فما زال 
م��ا ي�سطره  ب��داخ��ل��ه،  ينخر  ال��خ��وف 
دور  فيها  بما  ع���ّدة  اأدوار  تمثيل  اإل���ى 

عبثية  من  زاد  وما  اإليزابيث.  الملكة 
ريت�سارد اإ�سافة اإلى ثرثرته الطويلة، 
�سخريته ال�سوداء. وقد عك�ست االإنارة 
على الجدران الخلفية ظالل ريت�سارد 
اإلى  الن�س  تحّول  وبذلك  ال�سخمة، 

كوميديا �سوداء �ساخرة.
اأن  اإل��ى  يدفعه  بالعزلة  الملك  �سعور 
ي�سرب نف�سه للتاأكد من وجوده ومن 
اأي�����س��اً، اأن يخلق  ك��ون��ه م��ا ي���زال ح��ي��اً 
واأ�سيائه  ج�سده  مع  ديناميكياً  ح��واراً 
نّظارته،  م���ع  ي��ت��ح��اور  اأن  االأخ������رى، 
يتغّزل بها، يقّبلها، اأو اأن يخلق عالقة 
الملقاة  التفاحة  وبين  بينه  حياتية 
مثيولوجي  تاأويل  )هو  المائدة  على 
مع  ي��ت��ح��ّدث  اأن  اأو  ب�������اآدم(،  ي���ذّك���رن���ا 
�سخ�سيات  اإح�����دى  وك���اأن���ه  ال��ك��ر���س��ي 
ال��ع��ر���س. اإن����ه ي��ب��ك��ي ث���م ي��ع��ت��ذر اإلى 
ل��ق��د خ��ل��ق ه���ذا العر�س  ال��ج��م��ه��ور. 
�سك�سبيرية؛  بمالمح  معا�سراً  بطاًل 
بطاًل حمل قلقنا جميعاً، وفي الوقت 
منا  ال�سخرية  على  ق���ادراً  ك��ان  نف�سه 
وخ�سو�ساً  وال��ج��م��ه��ور،  نف�سه  وم���ن 
عندما يمّثل الموت، اأو عندما ينتحر 
في لحظة ما، حتى اأن الجمهور يعتقد 
�سرعان  لكن  انتهى،  قد  العر�س  ب��اأن 
وديناميكية  ب��ح��ي��وي��ة  ي�ستيقظ  م���ا 
اأكبر. لذلك فريت�سارد هنا يمّثل تلك 
الحياة التي ال تعني اأي �سيء بالن�سبة 
ُيقلقه  م��ا���س��ي��اً  ك��ون��ه��ا  ����س���وى  اإل���ي���ه 
اأبداً  لكنه يحر�س  كوابي�سه،  وُتخيفه 

على ا�ستح�ساره ب�سخرية هائلة.
م���ن ه���ذا ك��ّل��ه ا���س��ت��ط��اع ال��م��خ��رج اأن 
يخلق من ريت�سارد �سخ�سية معا�سرة 
حّية، ت�سبه اإلى حد كبير المت�سّردين 
العظام من معا�سرينا. اأو على االأقل 
تعيد اإلى ذاكرتنا �سخ�سيات �سموئيل 
بيكيت بتوهانها و�سجرها الوجودي. 
اإنه ذات متفّردة تتمحور م�سكلتها في 
اأنها ت�سعر بقرف الوجود وترغب في 
اأن تتقياأ وجودها الذاتي. لذلك فعالم 
ريت�سارد الداخلي المح�سور في هذه 
ُي�سّكل  ال�����س��غ��ي��رة  ال��ح��م��راء  ال��غ��رف��ة 
وجوده ال�سلف والمكّثف في الما�سي 
وال���ح���ا����س���ر. اأم�����ا ال����خ����ارج )االآخ������ر( 
بالن�سبة اإليه، فهو ال يعني �سيئاً، الأنه 
بالخطوط  مملوءة  م�سّو�سة  �سا�سة 
ال��ب��ي�����س��اء، ك��م��ا ج��ه��د ال���م���خ���رج في 
جهاز  ريت�سارد  فتح  عندما  تف�سيره 
اأي  ي��خ��اف  هنا  فالبطل  ال��ت��ل��ف��زي��ون، 
تاأثير خارجي يربطه بالعالم االآخر، 
كما الوجود كّله ي�سكل غثياناً بالن�سبة 
اإليه. ولذا فهو ي�سعر بالرعب عندما 
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متلفلفاً  خائفاً  ويظّل  التلفون،  ي��رّن 
اإن  ال��رن��ي��ن.  ي��ك��ّف  نف�سه ح��ت��ى  ع��ل��ى 
ارت��ب��اط خ��ارج��ي يعني  اأو  اأي ع��الق��ة 
الذي هو  خروج ريت�سارد من ما�سيه 
وجوده كّله، اأما الحا�سر فهو انتهاك 

للما�سي في جميع االأحوال. 
التي  الفتاة  ت��ق��وم  العر�س  خ��ت��ام  ف��ي 
كانت ميتة على ال�سرير، وتجل�س على 
كر�سي الملك ريت�سارد الثالث، فيحتّل 
هو مكانها في ال�سرير )حتمية تبادل 
لحظة  قبل  ال��وج��ود  واأق��ن��ع��ة  االأدوار 
ال��ن��ه��اي��ة االأب����دي����ة(. وع��ن��دم��ا تج�س 
وري����د ال��ح��ي��اة ف��ي رق��ب��ت��ه وه���و نائم، 
اأع��دائ��ه، ي�سرخ  اأم��ام  اأو مهزوم  مّيت، 
جملته ال�سهيرة: "ح�سان... مملكتي 
هذا  ب��اأن  يبدو  لكن  ح�سان".  مقابل 
كان  ح��ي��ث  االأوان،  ف�����وات  ب��ع��د  ك���ّل���ه 
ال�سهقة  وف��ي  ب��روح��ه.  يعبث  ال��م��وت 
االأخيرة القاتلة، يفتح عيَنيه ليراها، 
يرى منقذته، حبيبته، حلمه، اأوهامه 
يموت  وب��ه��دوء  الماأ�سوية.  ميتته  اأو 
والجديد  ال��ق��دي��م  ال��دي��ن��ا���س��ور  ه���ذا 
ليعود الرعد كما في البداية والمطر 
ال  مظلم  ك��ون  في  يهطل  الر�سا�سي 
يعني �سيئاً االآن بالن�سبة اإليه. فُتقذف 
تظّل  اأو  الجحيم،  ف��ي  ري��ت�����س��ارد  روح 
في  االأب��دي  بالطيران  تتلّهى  ملعونة 
بكابو�سها على  الوجود ت�سغط  �سماء 

اأرواحنا.
 Jesper ال�����م�����م�����ّث�����ل  ج�����ع�����ل  ل�����ق�����د 
الملك  ري���ت�������س���ارد    Christensen
الماأخوذين  ع�سرنا  م��ت�����س��ّردي  اأح���د 
ال��ق�����س��اة ع��ل��ى ذوات���ه���م، ل��ك��ن بمالمح 
ال�سك�سبيرية  التاريخية  ال�سخ�سيات 
الروح  تلك  عليها  �سافياً  العظيمة، 
ن�سادفها  اأن  ي��م��ك��ن  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
فاإن  ل��ذا  اليوم.  االأوروب���ي  ال�سارع  في 
جميع ال�سفات واالإيماءات الفيزيكية 
الملك  �سخ�سية  لخلق  منا�سبة  كانت 
ريت�سارد المعا�سر. وفي الوقت نف�سه 
الذي نكرهه لنرج�سيته اأو �ساديته اأو 
دكتاتوريته اأو كونه خائناً نذاًل، نحّب 
ال��م��م��ّث��ل، ف��ق��درت��ه ال��ف��ّن��ي��ة ف���ي خلق 
التنّوع الحركي في الف�ساء والطبقات 
والغني  المختلف  واإيقاعها  ال�سوتية 
توؤّهله لخلق ال�سخ�سيات الحّية التي 
هذا  ا�ستطاع  لقد  جديد.  من  يمّثلها 
الممّثل خلق االإيهام عندما اأعاد خلق 
فاإنه  وب��ذل��ك  االأخ����رى،  ال�سخ�سيات 
خلق وهم الع�سر وقلقه - الذي يمالأ 

حياتنا - على خ�سبة الم�سرح.

عزلة الطاغية في حروبه المجانية
 Jan  ال���ق���ررات االإخ��راج��ي��ة ل��ل��م��خ��رج
الملكي  ال��م�����س��رح  ف���ي    Magaard
م في  ُق���دِّ ج��اءت مختلفة ج��ذري��اً عما 
العر�س  الأن   ،Betty Nansen م�سرح 
االأحداث  تف�سيالت  بكل  ارتبط  هنا 
بكامل  ال�سك�سبيرية  الم�سرحية  ف��ي 
ال���ت���اأك���ي���د على  ���س��خ�����س��ي��ات��ه��ا، م����ع 
افتر�سها  ال��ت��ي  التاريخية  الخلفية 
�سك�سبير، ما دفع المخرج اإلى اأن يبداأ 
العر�س ب�سجرة العائلَتين الملكيَتين 
اللتين تناوبتا على  يورك - النك�ستر 
اإن التركيز على �سجرة  اإنكلترا.  حكم 
ال��ب��داي��ة تّت�سم  ال��ع��ائ��ل��ة ج��ع��ل ف��ك��رة 
مبا�سرَتين،  وت��ق��ري��ري��ة  ب��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الحاذق  ال��م�����س��اه��د  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  وال 
اأن  بهذا  اأراد  المخرج  اأن  والع�سوي 

تاريخياً  ريت�سارد  تكامل  على  ي��وؤك��د 
و�سك�سبيرياً ومعا�سرًة، وهذا يفتر�س 
القلق  ل��ع��ن��ة  ع����ن  ال���ب���ح���ث  �����س����رورة 
ريت�سارد  م��ث��ل  ل�سخ�سية  ال��داخ��ل��ي 
واأزم����ت����ه م���ع ت��ل��ك ال���ت���ي ُي�����س��اب بها 
طغاتنا الملعونون ب�سراهة اال�ستيالء 

على ال�سلطة.
التاريخية  وال��م��ق��ّدم��ات  ف��ال��ظ��روف 
ال��ت��ي ت�����س��اع��د ري��ت�����س��ارد ال��ث��ال��ث في 
العنف،  ب��ه��ذا  دول���ت���ه  ب��ن��اء  م��ح��اول��ة 
الدكتاتوري  ال��ت��ك��ام��ل  ب���ه���ذا  وذات�����ه 
المعا�سرة  ال���ظ���روف  ه���ي  ال��ع��ب��ث��ي، 
معا�سر،  طاغية  تخلق  ال��ت��ي  نف�سها 
االأمر  وي�سبح  ال��زم��ن��ي.  ال��ف��ارق  م��ع 
اأكثر ق�سوة بالن�سبة اإلينا، عندما يتّم 
المعا�سرة  ال��ج��ري��م��ة  ع��ل��ى  ال�����س��م��ت 
بتحويل االإن�سان اإلى اآلة اأو لعبة بيد 

الدكتاتور المعا�سر، ويدّل هذا 
ف���ي ح��ق��ي��ق��ة االأم�����ر ع��ل��ى بوؤ�س 

اإن�ساننا المعا�سر.
و�سمن هذا المنطق فاإن مخرج 
اأّك��د من خالل  الم�سرح الملكي 
التعبيرية  الو�سائل  من  الكثير 
االإخراجي  ب��ف��ك��ره  ال��م��رت��ب��ط��ة 
بوا�سطة  اأو  وال�������س���ي���ن���غ���راف���ي 
على  للحركة،  ال��ت��اأوي��ل��ي  البعد 
ال�سلطة  اإل���ى  ريت�سارد  تعّط�س 
وا�ستخدم  ال������ق������ّوة،  وف�����ر������س 
عندما  ب�سرية  و�سيلًة  المخرج 
ال�سغير  ال���ت���اج  ُي��ب��ق��ي  اأن  ق����ّرر 
الم�سرح  ف�����س��اء  ف���ي  ال��م��ع��ّل��ق 
وكذلك  العر�س،  ط��وال  م�ساًء 
الع�سكرية  المالب�س  ا�ستخدام 
التاريخية والمعا�سرة. ولتاأكيد 
عر�س  االإخراجية  الفكرة  هذه 
ال��م��خ��رج ال���ت���اج ال��م��ل��ك��ي - دال 

�سا�سات  ت�سع  في   - والعر�س  ال�سلطة 
واجهة  ف��ي  معّلقة  ك��ان��ت  تلفزيونية 
ال��م�����س��رح، وه����ذه ال��و���س��ي��ل��ة ه��ي جزء 
مهم من تحقيقات الروؤيا االإخراجية 
ال��ب�����س��ري��ة. وف���ي ال���وق���ت ن��ف�����س��ه هي 
الم�ساكل،  م��ن  للكثير  مهمة  ح��ل��ول 
اأي�������س���اً ع��ل��ى عر�س  ح��ي��ث ����س���اع���دت 
يتّم  فعندما  ريت�سارد.  �سحايا  جميع 
�سا�سة  ع��ل��ى  ت��ظ��ه��ر  م���ا،  �سحية  ق��ت��ل 
فّنية  ط���ري���ق���ة  وه������ذه  ال���ت���ل���ف���زي���ون، 
والدماء  القتل  عر�س  من  للتخّل�س 
وال��ج��رائ��م ال��م��ت��ك��ّررة وال��ك��ث��ي��رة في 
خ�سبة  ع���ل���ى  ال�����س��ك�����س��ب��ي��ري  ال���ن�������س 
ال��م�����س��رح. وب���ذل���ك ف��ال��م��خ��رج حّقق 
فكرة معا�سرة بو�سيلة عر�س معا�سر 
على  يظهرون  ال�سحايا  وك��اأن  اأي�ساً، 
لالإدالء  اأو  معهم  للتحقيق  ال�سا�سة 
على  اإدان��ت��ه��م  والإع���الن  باعترافاتهم 
الموت  تمّثل  ال�سحية  وكانت  المالأ. 
بطريقة  ال���ت���ل���ف���زي���ون  ���س��ا���س��ة  ع���ل���ى 
اإيحائية يّتجه فيها راأ�سها اإلى االأ�سفل 
ث��م جمود  العيَنين، وم��ن  اإغ���الق  م��ع 
 ،Stop kader وال�سورة  الحركة  في 
وب���ه���ذا ف����اإن ج��ه��از ال��ت��ل��ف��زي��ون فقد 
وظيفته االإعالمية الواقعية ليتحّول 
ُي�ستخدم  )ك��م��ا  ل��ل��م��وت  و���س��ي��ل��ة  اإل����ى 
االآن  والفيديو  وال�سينما  التلفزيون 
لخلق  المعا�سرة  التعذيب  اأقبية  في 
ع  التاأثير النف�سي المطلوب الذي ُي�سرِّ

في انهيار ال�سحية(. 
تجتمع  الممتعة  الم�ساهد  اأح��د  وف��ي 
العائلة الملكية اللتقاط �سورة ملكية 
تذكارية )وكانت هذه اإحدى الو�سائل 

العر�س(،  معا�سرة  لخلق  المبا�سرة 
العائلة  ُت��ع��ر���س  نف�سه  ال��وق��ت  وف���ي 
المالكة في �سا�سات التلفزيون، وال بّد 
المتفّرج  اإل��ى ذهن  اأن يتبادر هنا  من 
باأن  االإخ��راج��ي  التكنيك  ه��ذا  ت��اأوي��ل 
من  ب��ّد  ال  ال�سورة  �سخ�سيات  جميع 
من  ي��ن��ف��وا  اأن  اأو  روؤ���س��ه��م  ُت��ق��ط��ع  اأن 
تحّولت  وب���ذل���ك  م�����س��ت��ق��ب��اًل،  ال���ب���الد 
واإيحائياً  تاأويلياً  التلفزيون  اأج��ه��زة 
الو�سيلة  وهذه  والموت،  االإع��الم  اإلى 
الفنية اأوحت باإ�ساعة الجريمة والموت 
مجانيتهما،  وت���اأك���ي���د  ال���ن���ا����س  ب��ي��ن 
ال�سلطات  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ت��وؤ���ّس�����س  ك��م��ا 
الحا�سر. ال���وق���ت  ف���ي  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
اإلى  اأدى  ا�ستخدام �سا�سات التلفزيون 
خلق نوع من حلمية واالإيهام بالواقع، 
عر�س  ف����ي  ال���م�������س���رح���ي  ف���ال���ح���دث 

"ريت�سارد الثالث" بكل عنفه وق�سوته 
وجحيمّيته، ي�سل درجة الالمعقولية 
اأن  والممثلين  ال��ج��م��ه��ور  ت��م��ّن��ي  ح���ّد 
يكون هذا كّله حلماً ثقياًل اأو كابو�ساً، 
طابع  التلفزيون  �سا�سات  عّمقت  وقد 
الحلم الكابو�سي الذي ُيعر�س اأمامنا 
في �سا�سة منف�سلة عن الواقع، ُتعطي 
االإيهام به. وا�سُتخدمت هذه الو�سيلة 
ب��ت��اأث��ي��ر ك��ب��ي��ر ف���ي م�سهد  ال��ح��ل��م��ي��ة 
الذين يغزون  اأ�سباح �سحايا ريت�سارد 
الم�سرح ق�سَمين  م  ُق�سِّ كوابي�سه، فقد 
ل��ت��ظ��ه��ر االأ����س���ب���اح ف���ي ال���وق���ت نف�سه 
لريت�سارد ولمعار�سه ريت�سموند الذي 
ال�سلطة  ال�سترجاع  �سّده  حرباً  يقود 
ال�����س��رع��ي��ة م���ن���ه. وف�����ي ح���ي���ن تلعن 
االأ�سباُح االأوَل، تمتدح الثاني وتتمّنى 
الن�سر له. وت�ستخدم اأقنعة مت�سابهة 
ففي  ريت�سموند،  م��ع  ال��ح��دي��ث  ل��دى 
نقراأ ح��واره��ا معه على  ال��ذي  الوقت 
�سورها.  ن����رى  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ���س��ا���س��ة 
وُت�����س��اح��ب ك��اب��و���س ري��ت�����س��ارد حوافر 
الخيل واأ�سوات مطارديه من �سحاياه 
في الغابات والبراري. اإنه حلم غريب 

وحّل اإخراجي بُبعد فكري وتاأويلي.
و�سينوغرافيا  ال���دي���ك���ور  ل��ع��ب  ل��ق��د 
�ساعد كثيراً في  تاأويلياً  الف�ساء دوراً 
للعر�س  الرئي�سية  ال��ف��ك��رة  �سياغة 
وكذلك  وب�سرية،  تعبيرية  بمفردات 
باعتباره  ال��م��ك��ان  ع���ن  دالل���ي���اً  ع���ّب���ر 
ف�ساًء يوؤ�سر اإلى الزمكان. ومن اأجل 
ل���الأل���وان دوره����ا ف��ي فكرة  ي��ك��ون  اأن 
العر�س وروؤيا المخرج، ياأخذ تاأويلها 
ودالالتها واإيحاءاتها االإ�ساراتية حّيزاً 

للعر�س  االأحمر  فاللون  الف�ساء.  في 
والب�سر،  الف�ساء  يفر�س وج��وده في 
لم  ال��ع��ر���س  ه���ذا  م��ث��ل  ب���اأن  ون�ستنتج 
يجل�س عليه ريت�سارد اإال لكونه عر�ساً 
والد�سائ�س  واالأ�سرار  بالدماء  ملتهباً 
وال���م���وؤام���رات وال��ق��ت��ل، اإ���س��اف��ة اإلى 
كان  ال������ذي  ه����و  االأ������س�����ود  ال����ل����ون  اأن 
اتجاهات  ك��ل  ف��ي  بحركته  م��ه��ي��م��ن��اً، 
لنا  تخلق  والتي  المختلفة،  الم�سرح 
خلفية  في  عميقة  ه��ّوة  البداية  منذ 
�سغير  ب��اب  ينفتح  وعندما  الم�سرح. 
يتحّول المكان �سجناً، لذا فاإن اإمكان 
في  وتداخلها  الديكور  قطع  تحريك 
بع�سها البع�س خلقت اأ�سكااًل ومتاهات 
�سة  الموؤ�سَّ العر�س  لفكرة  ���س��روري��ة 
ع��ل��ى ت��اأك��ي��د ال��رع��ب واالأ�����س����رار، وقد 
واالإن���ارة جواً  واالأل���وان  الديكور  منح 
ملغزاً  ت����راج����ي����دي����اً 
ل��ل��ع��ر���س. ول���ذا فاإن 
ال���ف���ك���ر االإخ�����راج�����ي 
خلقا  وال�سينغرافيا 
جواً من العنف الذي 
�سك�سبير،  اف��ت��ر���س��ه 
الوقت  ف���ي  اأن�����ه  اإال 
باأجواء  نف�سه ذّكرانا 
اأو  ك���اف���ك���ا،  رواي��������ات 
العنف الذي يتراءى 
لنا اأي�ساً من لوحات 

بروغل ال�ساخرة.
المخرج  اعتمد  لقد 
منذ البداية التاأويل 
لتاأكيد  ب���ال�������س���ورة 
ف������ك������رة م����ع����ا�����س����رة 
في  المطلق  البطل 
لذا  و����س���روره،  عنفه 
الف�سل  ب��داي��ة  ف����اإن 
في  تعبيرياً  ت��اأوي��اًل  تمنحنا  ال��ث��ان��ي 
ريت�سارد  بها  اغت�سب  ال��ت��ي  الكيفية 
الم�سهد  ي��ب��داأ  حيث  العر�س،  الثالث 
بغناء اأوبرالي حزين لفر�س جوٍّ موٍح 
ُي�ساحب تتويج ملك مثل بطلنا، وفي 
من  بلهفة  المنتَظرة  اللحظة  ذروة 
قبل ريت�سارد ُيعر�س التاج في جميع 
�سا�سات التلفزيون، وفي الوقت نف�سه 
ي��ه��ب��ط ال��ت��اج ال��م��ع��ّل��ق وال��م�����س��اء في 
اأن ي�سعه  اأج���ل  ال��م�����س��رح م��ن  ف�����س��اء 
راأ�������س الملك  ال��ك��ن��ي�����س��ة ع��ل��ى  راع�����ي 
بم�ساحبة كورال كنائ�سي. لكن طاغية 
وال  الوقت،  لديه  لي�س  ريت�سارد  مثل 
يعمد  لذلك  ال�سكليات،  ه��ذه  يحترم 
اإلى اأخذ التاج بعجالة ولهفة لي�سعه 
العر�س  ع��ل��ى  وي��ج��ل�����س  راأ�����س����ه،  ع��ل��ى 
بابت�سامة �ساخرة ا�ستفزازية وبطريقة 
العارف بما يخّبئ الم�ستقبل، وبحلول 
الدولة.  تاأ�سي�س  الإع���ادة  جديد  عهد 
وم���ن ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ي��ت��ّم ت��غ��ي��ي��ر كل 
الديكور  من  ب��دءاً  الم�سهد  في  �سيء 
التي  الممّثلين  مالب�س  اإل��ى  باألوانه 
اإلى  التاريخية  المالب�س  م��ن  تتغّير 
وحا�سية  المعا�سرة،  الفراك  مالب�س 
�ساعقة  رج��ال  اإل��ى  يتحّولون  الملك 
اإلى  والحر�س  الع�سكرية(  )بالبيريه 
يثيرون  ب�سمتهم  م��خ��اب��رات  رج����ال 
التتويح  ف��ي�����س��ب��ح  وال���ري���ب���ة،  ال�����س��ّك 
ب��ان��ق��الب ع�سكري.  ي��ك��ون  م���ا  اأ���س��ب��ه 
عهده  ري���ت�������س���ارد  ال���م���ل���ك  وي���ف���ت���ت���ح 
ب����اأن ي��ف��ر���س ع��ل��ى الجميع  ال��ج��دي��د 
تقبيل يده ركوعاً، بما فيهم اأ�سدقاوؤه 
�ساعدوه  الذين  من  منه  والمقّربون 

ع��ل��ى اال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى ال��ع��ر���س. وما 
زاده �سعادة في حفلة التتويح هو خبر 
وهو  التتويج  قبل  ب��ه  اأم���ر  م��ا  تنفيذ 
قتل الطفل ابن اخيه الملك المتوّفى 
على  راأ���س��ه  فيظهر  العر�س،  ومر�سح 
ذلك  بعد  وُيعلَّق  التلفزيون،  �سا�سات 

بداًل من جّثته ثوٌر مقطوع الراأ�س.
لهذه  واالإب��داع��ي  الفكري  التاأويل  اإن 
ال�سورة التعبيرية يتقارب مع التاأويل 
االأخ���ي���ر ف��ي ال��م��ع��رك��ة، ع��ن��دم��ا كّثف 
واأمله  ريت�سارد  الملك  تمّني  المخرج 
في اأن يقاي�س مملكته بح�سان لينقذ 
راأ�����س����ه، ح��ي��ث ظ��ه��رت ����س���ورة كبيرة 
الديكور  خلفية  في  لح�سان  الحجم 
في اللحظة التي ي�سرخ ريت�سارد فيها 
"ح�سان...  ال�سهيرة:  جملته  يائ�ساً 
فيتحّرك  ح�سان"،  مقابل  مملكتي 
وتتداخل  دائ���ري���اً،  ب��اأك��م��ل��ه  ال��دي��ك��ور 
للتعبير  االأخ��رى  في  الواحدة  قطعه 
من  وانتقالها  المعركة  حركية  ع��ن 
مكان اإلى اآخر، وتتداخل بينها �سورة 
الح�سان الذي يناأى عن ريت�سارد وهو 
يبحث يائ�ساً. وبهذا فاإن المخرج خلق 
والغروت�سك  ال��ب��رادوك�����س  م��ن  ن��وع��اً 
عندما �سخر من ريت�سارد ذاته، حيث 
المملكة  ي��ب��ادل��ه  اأن  الأح����د  ي��م��ك��ن  ال 
هو  وه��ا  الجماعي.  الغ�سب  ه��ذا  ف��ي 
االإنقاذ  وح�سان  معزول،  وحيد،  االآن 
هذا ما هو اإال �سورة رمزية ملت�سقة 
ولن  فيها  ح��ي��اة  ال  ال��دي��ك��ور،  بقطع 
ريت�سارد  فُيقتل  اأب���داً،  �سهيله  ن�سمع 
الثالث وهو يبحث عّمن ينقذه، ُيقتل 
يتراءى  ال���ذي  بح�سانه  ي�سرخ  وه��و 
ي�سخر من  وك��اأن��ه  ف��ي مكانه  ج��ام��داً 
الذي  القبيح،  الطاغية  �سّيده  كبوة 
التاريخ خّلدته  اأعتى طاغية في  ُيعّد 

عبقرية �سك�سبير.
بانفعالية  ت��م��ّي��ز  ف��ق��د  ال��ت��م��ث��ي��ل  اأم����ا 
مّثل  ال��ذي   Soren Pilmark الممثل 
ريت�سارد في الم�سرح الملكي، وبالرغم 
اأنه  اإال  ال��ع��ال��ي��ة،  الفنية  ق��درات��ه  م��ن 
اأّك����د ف��ق��ط ع��ل��ى ال�����س��ف��ات والمالمح 
الماأزق  وه��و  لل�سخ�سية،  الخارجية 
اأدائ��ه دور  ال��ذي وقع فيه لدى  نف�سه 
���س��ن��وات، وف���ي الم�سرح  ه��ام��ل��ت ق��ب��ل 
 Christensen الممثل  بعك�س  نف�سه. 
ال�سخ�سية  وينحت  يحفر  ك��ان  ال��ذي 
داخ�����ل�����ي�����اً، م�������وؤك�������داً ع����ل����ى ال���ج���ان���ب 
با�ستخدامه  م��وح��ي��اً  ال�سيكولوجي، 
االنفعاالت  ب��ت��ل��ك  ال��ج�����س��د  ل��ح��رك��ة 
فكرياً  ت��اأوي��اًل  يمنح  م��ا  ال��الم��رئ��ي��ة، 
ب�سخريته  ع��م��ي��ق��اً  ي��رت��ب��ط  اإب���داع���ي���اً 
ال�����س��وداء م��ن ك��ل ���س��يء، بما ف��ي ذلك 
ملتب�س  ككائن  لنا  ت��ب��ّدت  ال��ت��ي  ذات���ه 
�سمن اإ�سكالية الوجود االأكثر التبا�ساً.
م�سرحية  اأن  ه���و  ال��ن��ت��ي��ج��ة  وج���وه���ر 
في  م����ت  ُق����دِّ الثالث"  "ريت�سارد 
�سك�سبيري  كعر�س  الملكي  الم�سرح 
ك��ال���س��ي��ك��ي ي��ل��ع��ب ال��ت��اري��خ ف��ي��ه دوراً 
ف�����ي ت���ك���وي���ن م����الم����ح االأ����س���خ���ا����س 
واالأح�������داث وال���ت���ن���ب���وؤات، ل��ك��ن بوعي 
م�سرح  اأم���ا  معا�سر.  اإخ��راج��ي  وف��ك��ر 
م�سكلة  ع��ال��ج  ف��ق��د   Betty Nansen
العر�س  المعا�سرة من خالل  ال��ذات 
ال�سك�سبيري  ال��ت��اري��خ  دور  ن��ف��ي  م��ع 
م�سائر  تحريك  ف��ي  حا�سم  كم�سّبب 
التاأكيد  وتّم  واالأح��داث،  ال�سخ�سيات 
على المعا�سرة من خالل وعي الذات 

وقلقها الوجودي.

ت��ح��ت��ّل االأب�����واب ح���ّي���زاً ك��ب��ي��راً من 
االهتمام في الحياة، وينتقل ذلك 
واالأغاني  ال�����س��ع��ر  اإل����ى  االه��ت��م��ام 
اإلى  واح��د  ك��ّل  ي�سعى  حيث  كّلها،  وال��ف��ن��ون 
النظر اإليها من منظاره الخا�ّس، ليعّبر من 
تجي�س  وم��ا  نف�سه،  في  يعتمل  عّما  خاللها 
اً  ل��ف��ي��روز ول��ع��اً خا�سّ اأّن  ب��ه روح����ه. وي��ب��دو 
ب���االأب���واب، وي��ت��ج��ّل��ى ه���ذا ال��ول��ع م��ن خالل 
تركيزها في اأكثر من اأغنية لها على االأبواب، 
وتاأثيرها النافذ غير الُم�ستنَفد، الأنه يبقى 
مثّوراً بالتاأّثر الم�ستديم باأغانيها من خالل 

م�ستمعيها المتجّددين على مّر االأيام.
ي�سّكل الباب حلقة و�سل وف�سل بين عالمين 
متما�ّسين؛ عالم الداخل بكّل ما يتكّتم عليه 
من اأ�سرار وتفا�سيل، وما ينطوي عليه من 
خ�سو�سّيات القابعين خلفه، وعالم الخارج 
الذي يكون معرو�ساً للجميع، ومنفتحاً على 
يتخّلى  ال  حيث  كاّفة،  واالتجاهات  الجهات 
عن تلك الم�ساعّية التي ينجبر على االّت�سام 
بها، ذلك اأن االنفتاح على االأمداء، يفتر�س 
الدائرين  الجميع  قبل  م��ن  فيها  ا�ستراكاً 
ُيفتح،  ب����دوره، عندما  وال��ب��اب  ف��ل��ك��ه...  ف��ي 
العالَمين،  ه��ذي��ن  بين  المعبر  ي��ك��ون  ف��اإن��ه 
وي�سعى اإلى تحقيق نوع من الدمج بينهما، 
�س  من خالل ال�سهولة التي يكفلها لمتل�سّ
الخارج كي يتمّكن من االّطالع على �ساكن 
يتمّكن،  اإذ  ال��داخ��ل  ل�ساكن  وك���ذا  ال��داخ��ل، 
م��ن ال���ول���وج اإل����ى ال��م��ح��ي��ط ال��خ��ارج��ي من 
اأن يتكّبد عناء البقاء وحيداً في حلكة  دون 

االنغالق. 
اأغنيات فيروز، تعّبر في بع�س  االأب��واب في 
اأو  واأو���س��اع ونف�سّيات،  االأح��ي��ان عن ح��االت 
ُت��وؤَْن�����َس��ن من  ب�����س��راً، حين  نف�سها  ه��ي  تغدو 
تكون  فقد  اإن�سانّية.  �سفات  تلبي�سها  خالل 
االأبواب غريبة، وقد تكون قريبة، قد تكون 
مغلقة مبهمة، وقد تكون منتظرة الغائبين، 
عليه  يقف  ال���ذي  الم�سرح  اأو  العتبة  وه��ي 
الموّدع ليوّدع اأحّباءه، ويحتجب خلف الباب 
ليت�سّمى  عليه،  عمره  حفر  قد  يكون  ال��ذي 
اأخرى  الباب ذاك، تارة بباب العذاب، وت��ارة 
�ساحب  نف�سّية  بح�سب  مبتكرة،  بت�سميات 
الباب، فقد يكون حزيناً وقد يكون م�ستاقاً، 
كما اأّن االأبواب ت�سّكل زينة للبيوت كّلها، فهل 
يت�سّور اأحدنا كيف يكون منظر بيت من دون 
�سيكون  اأي�ساً،  بيت  دون  ب��اب من  اأو  اأب���واب، 
م�سحكاً مبكياً في الوقت نف�سه، فالبيت من 
كئيباً،  بائ�ساً  مغلقاً  �سجناً  �سيكون  باب  دون 
للرياح  ن��ه��ب��اً  ي��ك��ون  ب��ي��ت،  وال��ب��اب م��ن دون 
عليه.  متفّكهاً  وملعباً  وه��ن��اك،  هنا  ت���ذروه 
"اْلبواب" من كلمات جوزف  واأغنية فيروز 
حرب، تخت�سر كثيراً من ذلك، حيث تقول: 
"على باب بنوقف تنوّدع االأحباب/ نغمرهن 
�سي  ب��واب  وب��واب  بالعذاب/  اأيدينا  وبتولع 
غ����رب ���س��ي ����س���ح���اب/ ���س��ي م�����س��ّك��ر وناطر 
بريحة  غرقان  باب  في  الغّياب...  تيرجعوا 
اليا�سمين/ فْي باب م�ستاق في باب حزين/ 
َهاالأر�س  من�سّيين/  اأه��ل��ه  مهجور  ب��اب  ف��ي 
بْبواب.../  مزّينة  خّليها  رّب  يا  بيوت/  كاّل 
باب". ي��ت�����س��ّك��ر  وال  ب���ي���ت  وال  ي���ح���زن  وال 
الباب"، من  َع  "لّما  لها،  اأخ��رى  اأغنية  وفي 
الباب  اأن  ن��ج��د  اأي�����س��اً،  ح���رب  ج���وزف  �سعر 
يّتخذ �سفة اأخرى وهي �سفة ال�ساهد على 
�ساعرّية،  ف��ج��ر  لحظة  ف��ي  حبيَبين،  وداع 
حيث ي�سود ال�سمت الَمهيب، وُيخ�َسى بعدها 
اأن ي�سيع الحبيب في زحام الطريق: "لّما َع 
الباب يا حبيبي منتوّدع/ بيكون ال�سو بعدو 
�سي عم يطلع/ بوقف طّلع فيك وما بقدر 

ترجع  وما  وتفل  توّدعني  وبخاف  اأحكيك/ 
/ب�سكر بابي �سوفك ما�سي َع الطريق/ فّكر 

اأنزل اأرك�س خلفك َع الطريق". 
 ، وفي تطوير لمهّمة الباب، يغدو مركَز تحدٍّ
ون��ق��ط��ة ُي��غ��اظ ب��ه��ا االأع�����داء، ف��ف��ي ق�سيدة 
على  دلياًل  الباب  يكون  المدائن"  "زهرة 
بقاء المدينة مفتوحة للزائرين من االأبناء 
وال��ح��ّج��اج وال��م�����س��ّل��ي��ن، ك��م��ا ي��ك��ون المرء 
مدفوعاً برغبة ثورّية في الدّق على االأبواب 
وفتحها، الأنه يكون في بيته، وي�ستاأذن اأهله 
في الدخول اإلى البيت من خالل االأبواب ال 
يعتمدها  التي  الملتوية  الطرق  خالل  من 
المحتّلون، وفي كلمة متحّدية ب�سكل قاطع 
تنفي فيروز عن باب المدينة االإقفال الذي 

�سيكون بتراً الأو�سالها عن بع�سها البع�س، 
اأو  لها  ال��م��ج��اور  العالم  ع��ن  لها  وانقطاعاً 
مدينتنا  ب����اب  ي��ق��ف��ل  "لن  ب��ه��ا:  ال��م��ح��ي��ط 
ف��اأن��ا ذاه��ب��ة الأ���س��ّل��ي/ ����س���اأدّق ع��ل��ى االأب����واب 
الم�سهد  يتطّور  ث��ّم  االأبواب".  و�ساأفتحها 
االأبواب،  بفتح  الوعد  من  لتنتقل  المغنَّى، 
العتيقة،  ال��ق��د���س  ���س��وارع  ف��ي  الم�سي  اإل���ى 
وذلك في اأغنيتها "القد�س العتيقة"، حيث 
ال�ساعر  وق��وف  االأب���واب، ال  تقف فيها على 
الثائر  وق��وف  ب��ل  االأط���الل،  على  الجاهلّي 
ع��ل��ى اأر����س���ه، وت��م��ّت��ع��ه ب��ال�����س��ي��ر ف��ي �سوارع 
االأبواب،  و�سحبة  برفقة  والتمّتع  مدينته، 
ال��ت��ي تتعّر�س  ال�����س��ل��وك��ات  ت�����س��ت��غ��رب  ال��ت��ي 
القد�س  ���س��وارع  ب��ال�����س��وارع/  "وم�سيت  لها: 
ال��ع��ت��ي��ق��ة/ اأوق����ف ع��ل��ى ب���اب ب����واب/ �سارت 
من  الحزينة/  وعينيهم  �سحاب/  و�سرنا 
بغربة  وت��ودي��ن��ي  تاخدني  المدينة/  ط��اق��ة 

لالأبواب  خلع  ثمة  ليكون  ثم  العذاب...". 
وت�سريد ل�ساكني تلك البيوت، التي تتعّر�س 
ل��ل�����س��ط��و م���ن ق��ب��ل ال��م��ح��ت��ّل��ي��ن، وذل����ك في 
خّلعت  ال�سودا  "واالإيدين  االآت���ي:  المقطع 

الْبواب و�سارت البيوت بال �سحاب...".
ثمة ح�سور مختلف للباب في ق�سائد اأخرى 
م��غ��ّن��اة م��ن ق��ب��ل ال�����س��ّي��دة ف��ي��روز كق�سيدة 
"غّنيت مّكة" ل�سعيد عقل، التي يتمّنى فيها 
اإي�ساد  اأن  ذل��ك  م��و���س��وداً،  ال��ب��اب  يبقى  اأاّل 
الباب قد يعني رغبة عن الداعي... ثّم في 
ق�سيدة  نف�سها  ه��ي  ت��ك��ون  "وطني"  اأغنية 
الوطن،  ب���اب  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ي��دة  ال��ري��ح  تكتبها 
الزمان  ده��ب  ي��ا  "وطني...  ت��غ��ّن��ي:  عندما 
الق�سايد  ب����رق  م���ن  وط����ن����ي...  ال�����س��اي��ع/ 

طالع/ اأنا على بابك ق�سيدة/ كتبتها الريح 
العنيدة...".

ي��ت��ب��ّدى ل��ن��ا ول���ع ف���ي���روز ال����ذي ت��ن��ق��ل��ه اإلى 
ُم�����س��اع��ف��اً، ف��ت��ن��ق��ل ح���ب الوطن،  ع�����ّس��اق��ه��ا 
وح���ّب ال��م��دن وال��ب��ي��وت م��ن خ���الل التعّلق 
ب��االأب��واب واالرت��ب��اط ب��ه��ا، تلك ال��ت��ي تكون 
عتباٍت للدخول اإلى القلب، رغم اأن ثمة من 
يحاولون قلبها وتحويلها اإلى عقبات تحول 
دون الع�ساّق ودون اأوطانهم... فال يعود الباب 
والخروج  ال��دخ��ول  على  دوره  في  مقت�سراً 
ف��ق��ط، ب��ل ي��ت��ح��ّول اإل���ى ق�����س��ّي��ة، ف���اأن يكون 
لك باب تمتلك مفاتيحه، تحّن اإليه ويحّن 
فيه،  ت�ستقّر  بيت  لك  يكون  اأن  يعني  اإليك، 
وبالتالي تكون في وطنك، حّراً و�سّيداً، تحفر 
ا�سمك على االأبواب، بعد اأن يكون قد انحفر 
ترجمة  الباب  يكون  عليها...  تلقاًء  عمرك 
ل�سيرة �ساحبه، وتدويناً لتاريخه الحقيقّي. 

هيثم ح�سين

"ناطورة المفاتيح" في �سباها.
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ال�سعر  خالل  ومن  الدمج،  هذا  لَم 
اأئمة  اإم����ام كبير م��ن  ب��ي��ن  ح�����س��راً، 
ال�سعر  ع����رو�����س  ووا������س�����ع  ال���ل���غ���ة 
العربي، هو الفراهيدي الخليل بن 
اأحمد  )100- 170ه�(، والذي ظهر في بداية 
من  الذهبي  الع�سر  االأول،  العبا�سي  الع�سر 
واإم���ام كبير من  االإ���س��الم��ي،  العربي  ال��ت��اري��خ 
االأكثر  الكتابة  ق��واع��د  ال��ت��اري��خ ووا���س��ع  اأئ��م��ة 
اب��ن خلدون  ال��ع��م��ران  اأ���س�����س  وتر�سيخ  رح��اب��ة 
العربي  والتاريخ  والذي ظهر  )732-808ه�(، 
االأوجه،  المتعّدد  ان�سطاره  ي�سهد  االإ�سالمي 
ب�����س��ورة خا�سة،  ال���ط���وائ���ف  ف���ي ظ���ل م���ل���وك 
ويعي�س انحداره من حيث القّوة والعظمة في 

ال�سلطة ال�سيادية للدولة الواحدة؟
ال�سحرية،  ال��ع�����س��ا  ت��ح��ري��ك  ه��ن��ا  يمكن  رب��م��ا 
ع�سا التاريخ وهي تمتّد حاملة اأكثر من عقدة 
ملّوحة ب�سّر حركتها، وما يحّركها من الداخل، 

في ِعَبر مغايرة خلدونياً في مبتداأه وخبره.
االثنان قاال ال�سعر فتركاه اأو هجراه الحقاً، اأو 
تلبية احتياجاته ليكون في  الأنهما عجزا عن 
م�ستوى ا�سمه، وهما مت�ساويان عمراً تقريباً، 
العالقة  جهة  من  �سعرهما  يت�سابه  واالث��ن��ان 
مع ما تمّيز به كل منهما، في دونية المردود 
الجمالي اأو الذوقي للعالم القائم والمتخيَّل، 

وخ�سو�ساً ابن خلدون.
نبتغي  ونحن  اإليها،  ت�سّدنا  مغرية  لعبة  ثمة 
واالعتباري،  ال���دالل���ي  ��ن��ه��ا  م��ت�����س��مَّ م��ك��ا���س��ف��ة 
والدفع بالفر�سية البحثية اإلى االأوج كمفهوم 
ت�����س��ّوري ل��ع��الق��ة ت��اري��خ��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة تجمع 
اإماَمين بينهما �سا�سع الم�سافة الزمنية )�ستة 
وف��ي ع�سَرين مختلَفين غاية  ون��ّي��ف(،  ق��رون 
ه وما  اإنما لل�سعر �سرُّ االختالف في كل �سيء، 
يجهر به، وهنا يكون المهاد الفكري للفر�سية 
ال�سعر،  ف��ي  االث���ن���ان  يلتقي  ح��ي��ث  ال�����س��ال��ف��ة، 
بال�سعر  تت�سكل  التي  ال�سعرية  الع�سا  وحيث 
تميط اللثام كثيراً عن وجه المفارقة المغيَّب، 
وت�سل كاًل منهما باالآخر، فهما وجهان لعملة 
واحدة هي تمامية الفكرة المطروحة: ما اأراده 
الفراهيدي القوَل الف�سل في اللغة قامو�سياً، 
وفي العرو�س �سعرياً، وهذا ي�سّد من اأزر لغته 
تلك وُيقوعدها، كما لو اأنه اأراد اأن يح�سم اأمر 
اللغة العربية وال�سعر في عرو�سه الحقاً وحتى 
كل  فوق  مفهومية  �سخ�سية  ويكون  اللحظة، 
بالتقادم،  تطوطمت  �سخ�سية  نقدي،  اعتبار 
جداً،  ال��م��ت��وا���س��ع  ال��ف��راه��ي��دي  �سعر  اأن  غ��ي��ر 
�سعره الذي طابق ما كان ير�سم له، ويتذّوقه 
يكونه  وم��ا  ال�سعرية  ال�سورة  جمال  اإط��ار  في 
االإيقاع انت�ساراً واختمار معنى و�سلطة متخيَّل، 
فتكون الم�سافة الهائلة بين �سعره المتوا�سع 
ج��داً، وما قوعده ومنهجه لغة وعرو�ساً، هي 
ذاتها م�ساحة الروؤية الثقافية لالإطاللة على 
دها، ومار�س حجراً  الفاجعة الفكرية التي ج�سَّ
وراء  لكاأن  وعرو�سياً،  قامو�سياً  له  فعَّ ما  على 
وري )من ال�سور( لما قام به،  هذا التحديد ال�سُّ
وخرج  فيها  تجلى  التي  الكبرى  الجّبة  يمّثل 
قدوته  خلدون،  اب��ن  التاريخي  العالمة  منها 
عليه،  يكون  اأن  يجب  وم��ا  التاريخ  تقعيد  في 
الذين  في  التاريخ  لفجاعة  بالتالي  ليخل�س 
عاي�سهم اأو عا�س في كنفهم من �سالطين واأولي 
اأمر ومتنّفذين ولم يّدخر جهداً في مدحهم، 
الخم�سين من عمره، حيث  حتى بعد تجاوزه 
قامو�س  �سلطة  نطاق  على  مقّدمته  تخرج  ال 
من  ال�سعري،  وعرو�سه  "العين" للفراهيدي 
الذكية  ولعبته  ال��ت��اري��خ  على  الت�سديد  جهة 
المناوراتية، في مفهوم الدولة الدائري، عبر 
در�س نموذجي يخ�س ملوك طوائفه قبل كل 
�سعره  بين  الفا�سلة  الم�سافة  فتكون  ���س��يء، 
المتدّني بحمولته الجمالية والذوقية للعالم، 
اأفق  و���س��اع��ة  ال��ح��ي م��ن  ال�����س��ع��ر  وم���ا يتطلبه 

التاريخ،  علم  المعتَبر  في  قوَعده  وما  كونياً، 
�س  الماأ�سوية من جهتها، لتلمُّ الروؤية  م�ساحة 
حيث  خلدون،  اب��ن  ذات  في  القارة  ال�سخ�سية 
ال تعدو كتابة التاريخ خلدونياً ترجمًة ما لما 

ا�ست�سعره واإن بولغ في ت�سخيمه.
الفراهيدي في متن ع�سره الثقافي الذهبي، 
واب���ن خ��ل��دون ف��ي م��ت��ن ع�����س��ره ال��م��ط��ّل على 
هاوية تاريخه المت�سظي، يتداخالن، بقدر ما 
يتبادالن اأنخاب التاريخ الثقافي المنكوب بهما 
عبر ال�سعر الذي ظل في ركب الكتابة لدى كل 
منهما، لكن القليل المتبقي ي�ساعد في تبيان 
�سعرية  م��ن  طيَّها  تخفي  وم��ا  االإخ��ف��اء  قّبعة 
لكل  لماماً  تعّر�سوا  ال��ذي��ن  اأن  واأظ���ن  تالفة. 
منهما، اأو تجاهلوهما، ربما كانوا يدركون في 
قرارة اأنف�سهم اأن مجّرد فتح الباب وا�ست�سراف 
الكاريزمية  الروؤية  يغّير في  قامَتيهما �سعرياً 
من  ك��ث��ي��راً  يخّفف  وبالتالي  تجلوهما،  ال��ت��ي 
حرارة الُمثار والمتجّدد في ما تّم اإ�سهاره في 
رماد اجتهادهما اللغوي - التاريخي معاً، حيث 
تتجّذر ميثولوجيا الحكاية الكبرى، هي ذاتها 
ُتمحور حول مركزها  التي  التمامية  الذهنية 

ثقافًة كاملًة باأكثر من معنى.
الفراهيدي في �سحبة ال�سعر

ل��م ي��ك��ن ال��ف��راه��ي��دي االإم�����ام ف��ي ال��ل��غ��ة وفي 
قول  في  فالحاً  العربي  ال�سعر  �سبط عرو�س 
ال�سعر، ولعل ذلك يتاأتى من طبيعة المو�سوع 
غ له اأو انهمَّ به، والذي مالأ عليه دنيا  الذي تفرَّ
الجهد  تقدير  ي�سعب  حيث  ونف�سه،  تفكيره 
تماماً،  ا�ستهلكه  ال���ذي  وال��زم��ن  ب��ذل��ه،  ال���ذي 
اآخر  ال�سعر حتى  باللغة وعرو�س  في عالقته 

لحظة من حياته.
الذي  الحقل  في  �سياديته  يوؤكد  اأن  عليه  كان 
كما  رغ��ب��ت��ه،  عليه  تملي  وك��م��ا  لنف�سه  ارت�����اآه 
التي  ت��ل��ك  ح��ي��ات��ه  ���س��ي��رة  م��ن  الم�ست�َسفُّ  ه��و 
اأث��اره في اللغة  يمكن �سردها لحظة قراءة ما 
وال  ال��ع��رب��ي،  ال�سعر  ع��رو���س  �سبط  و�سيا�سة 
مجال لالنق�سام اأو التناف�س بين الذات وذاتها 
ثانوياً،  ال�سعر  بقي  حيث  المقام،  ه��ذا  ب�سدد 
لي�س ه��ذا فح�سب، واإن��م��ا خ��ارج دائ��رة اهتمام 
الفراهيدي، نظراً لطبيعة عالقة الفراهيدي 
في  االن��ت��ظ��ام  حيث  اإل��ي��ه،  الم�سار  بمو�سوعه 
عن  ينف�سل  ال  قامو�سياً  اللغة  �سبط  كيفية 
والعرب  ال�سعري،  عرو�سها  ف��ي  اللغة  �سبط 
لنف�سه  اأراد  الفراهيدي  فكاأن  بال�سعر،  تميّزوا 
وبنف�سه خليفة ال خليف له، اأراد ق�سب ال�سبق، 
ري��ادي يحفظ، ال بل يخّلد له  ب��دور  اأن يقوم 
الدهر، فكان ما كان في ما تميَّز  ا�سمه مدى 
الت�سويري  الملتقى  ه���ذا  خ���ارج  وال�����س��ع��ر  ب���ه، 
ال�سبط  من  وت��ح��ّرراً  متخّيل  طالقة  يتطلب 
اإنه  ال���ُع���رف���ي،  اأو  ال��م��وؤ���س�����س��ات��ي  ال��ط��اب��ع  ذي 
النقي�س المبا�سر لما اأراده الفراهيدي، فكان 
ي���وؤدي وظيفة خدمية،  �سعراً،  ب��ه  ي��اأت��ي  ال��ذي 
الأمر  �ُسّخرت  والعابر في حياة  ال��ط��ارىء  اإن��ه 
اآخ��ر، لي�س لل�سعر فيه موقع يتنا�سب وحرفة 

التحليق، والفراهيدي مار�س التق�سي�س.
درا�سة  ت��ع��ّل��م��ك  "اجعل  ي���ق���ول:  ح��ي��ن  وه����و 
على  تنبيهاً  المتعلم  مناظرة  واجعل  لعلمك. 
دار  والتبيين"،  )"البيان  عندك"  لي�س  م��ا 
ي�سع  اإن��م��ا   ،)1968 ب��ي��روت،  للجميع،  الفكر 
اتباعها ليكون  للمتعلم  التي يمكن  الخطوط 
المناظرة  حيث  علم،  طالب  يكون  اأو  �ساعراً، 
بما  االأو�سع،  بالف�ساء  الحلَم  ال�سعر  في  تعدم 
وبالتالي  به،  وتربطه  المكان  اإل��ى  ت�سّده  اأنها 
وهو  نف�سه،  المعنى  ي�سبط  الفراهيدي  ف��اإن 
"ال�سعراء  ال�����س��ع��راء:  يميز  ع��ّم��ا  ي��ق��ول  ح��ي��ن 
وجائز  ���س��اءوا  اأن���ى  ي�سّرفونه  ال��ك��الم،  اأم����راء 
لهم ما ال يجوز لغيرهم: من اإطالق المعنى 
وتعقيده،  ال��ل��ف��ظ  ت�����س��ري��ف  وم���ن  وت��ق��ي��ي��ده، 
بين  والجمع  ومّد مق�سوره، وق�سر ممدوده، 

االآداب  )"زهر  �سفاته"  بين  والتفريق  لغاته، 
له  ف�سّ القيرواني،  للح�سري  االألباب"  وثمر 
و�سبطه و�سرحه د. زكي مبارك(، فاإنما يرمي 
اإلى التذكير باالمتيازات التي تكون لهم، ورغم 
ذلك فاإن هذا ال�سبط اأو التذكير يبقيهم في 
ت��ح��دي��د معالمه  يمكن  ال���ذي  ال��م��ف��ه��وم  ح��ي��ز 
فاإن  واإال  ك��ذل��ك،  واإي��ق��اع معنى  ون��ح��واً  �سرفاً 
�سوؤااًل ي�ستحّق الطرح هنا، وهو: ما الذي جعل 
المدرك  وه��و  ال��م��ت��دّن��ي،  ال��م��ق��ام  ه��ذا  ل�سعره 

لقوّيه من �سعيفه، اأو �سمينه من غّثه؟
ال��ف��راه��ي��دي ف��ي ق���رارة نف�سه كارهاً  ه��ل ك��ان 
لل�سعر، �سالكاً طريق النثر الذي يلحق ال�سبط 
ف���ي ال��ل��غ��ة وع���رو����س ال�����س��ع��ر ب���ال���ذات، الآلية 
لل�سعر  ي��ع��ود  ال  ب��ال��ذات،  هداياتية  �سراطية 
ميدان  تعد  لم  ال��ذاك��رة  ال�سدارة، حيث  وج��ه 
�سباق ال�سعر المفتوح، اإنما حقل رماية النثر، 
تنظيمها  يجري  م�سابقات  في  داخ��ل  وال�سعر 
في  الم�ستجّد  يق�سي  كما  النثر،  رعاية  تحت 
حا�سرة الدولة العربية االإ�سالمية في بغداد، 
اأو كما يقت�سي الدين نف�سه في تحّفظه على 
ال�سعر، وما يمكن اأن يجنح اإليه مناف�ساً لذات 
قام  وما  فكان �سبطه عرو�سياً،  بلغته،  الدين 
به في قامو�س "العين" �سعياً حثيثاً اإلى اإلحاق 
اإل��ى تطويع  ذل��ك،  واالأكثر من  بالنثر،  ال�سعر 
الم�ستجّد  ف��ي ظ��ل  ن��ث��ري��اً  ب��ه  ��ر  ال��م��ذكَّ ال�سعر 
الديني. وربما اأمكن القول اإن الفراهيدي كان 
اأحد �سدنة الثقافة العربية االإ�سالمية االأوائل 
وهي في اأوج تفتحها، في اإبقاء ال�سعراء اأقرب 
ل��ه دون وه��ج��ه، حتى  اأخ��الف��اً  اأن يكونوا  اإل���ى 
عليه  �سابقاً  تاريخه  في  ال�سعر  ق��ول  ب��دا  واإن 
ل  بالتاأكيد، لكن المن�سوب اإلى الفراهيدي، �سكَّ
حا�سرة النَّ�َسب االأقوى بروزاً في �ساأن ال�سعر 
العربي وكيف يلتزم بالقواعد المو�سوعة له، 
"العين"،  اإلى قامو�س  اإليها وكذلك  والرجوع 
لي�س اأكثر من تاأكيد نوع من التابعية لموؤ�س�سة 

ُد�ّسنت وتاأ�سلت تاريخياً.
اإن م��ا ق��ال��ه ���س��ع��راً، ال اأظ��ن��ه اأك��ث��ر م��ن تزجية 
ل��ل��وق��ت، ورب��م��ا ك���ان ت��ع��ب��ي��راً ع��م��ا ال ي�ستحق 
االإن�سات اإليه، ليكون في مقدور المعني به، اأو 
المتابع له، تغيير وجهة رحلته �سوت المهَتم 

به فراهيدياً خارج لغة ال�سعر.
)"ال�سعر  االآت���ي���ة  االأب����ي����ات  ف���ي  ق���ال���ه  م���ا  اإن 
قتيبة  الب��ن  ال�سعراء"  طبقات  اأو  وال�����س��ع��راء 
الدينوري، بيروت 1985، ويعّلق ابن قتيبة على 
هذا ال�سعر باأنه "بّين التكلف رديء ال�سنعة"( 

يفتقد حرارة ال�سعر، وقدة المتخّيل فيه:
اإن الخ�لي����ط ت���س�ّدْع
ف���ِط��ر ب��دائ�ك اأوق��ْع
ل��وال َج���واٍر ح���س������ان
ح��وُر ال��م��دام�ع اأربْع
اأم ال��ب�ن�ي��ن واأ�س��م����اُء
وال��رب��������������اب وًب������وزْع
لقلُت للراحل: ارحل
اإذا ب����������دا ل�������ك اأو دْع

باب  م��ن  �سخ�سي،  م��وق��ف  ع��ن  يعّبر  حين  اأو 
االعتداد بنف�سه راف�ساً اأُعطيات غيره:

اأب��ل���غ �س���ل��ي��م��ان اأني عنه في �سع��ٍة
وف���ي غ���ن���ًى غ����ي�ر اأن��ي ل�����س�ت ذا م�اِل
ي����س���خ���و بنف����س���َي اأن����ي ال اأرى اأح������داً
ي���م���وت ُه����زاًل وال ي����ب���ق���ى ع���ل��ى ح��اِل
والفقر في النف�س ال في المال نعرفه
ومثل ذاك الغنى في النف���س ال الم��اِل
والم��ال يغ�سى اأنا�س�������اً ال َخ���الق ل������هم
كال�س��يل يغ����سى اأ�سول الدندن البالي
كل ام���رىء ب��سب���ي���ل ال��م��وت م���رَته�ٌن
فاع��م���ل لن�ف�س����ك، اإن���ي �ساغ���ل ب������الي

المناخ  على  ت�سيطر  ال��ت��ي  ه��ي  ال��ف��ك��رة  اإن  اإذ 
عموماً،  لل�سعر  اأو  ال�����س��ع��ري  للمقطع  ال��ع��ام 
الروؤية  وح��ت��ى  النف�سية  ال��ح��ال��ة  اإن��ت��اج  وذل���ك 

اإبراهيم محمود

الذاتية لما يمكن اأن يكونه ال�سعر في 
اأمكننا  داً،  وم��ج��دَّ واإال،  الجديد،  دوره 
ال���ق���ول م��ت�����س��ائ��ل��ي��ن: م���ا ال�����ذي اأح����ال 
متبرزاً  �ساعراً  الفراهيدي  ب��روز  دون 
العالم  وهو  ع�سره،  �سعراء  من  كغيره 
تحديداً  ال�سعر  وف���ي  ال��ق��ول  ب��م��ف��ارق 
وم��ن��ع��ط��ف��ات��ه وم��ب��اغ��ت��ات��ه؟ وح��ت��ى في 
ب��ي��ت��ي��ن م����ن ال�����س��ع��ر ل����ه ي���ت���ب���ّدى ظل 
كان  اأن���ه  عليه  يظهر  ال  ج��ل��ي��اً،  ال��غ��زل 
وباعتبارها  ال�سعرية،  ب��روح��ه  معنياً 
حيث  الحقيقية،  لذاته  الحي  التمثيل 
اإدراج������ه  ال��م��م��ك��ن  �����س ه���و  ال��م��ت��ل��مَّ اإن 
ف��ي خ��ان��ة ال��ي��وم��ي وال��م��ت��داول غالباً:

قال��ت اأته��زاأ ب��ي غداة لق��ي�تها
يا لل��رجال ل��سبوة ال��ع��م���ي�ان
ف��اأج�ب�تها: نف�سي فداوؤك اإنما

اأذني وعيني في الهوى �سيَّان".
اأقل ح�سوراً  اأخ��رى  ويمكن ذكر نماذج 

في الذائقة ال�سعرية وبما ال يقا�س:
ياويح قلبي من دواعي الهوى
اإذ رحل الجيران عند الغروب 
اأتب��عهم ط���رفي وق����د اأزم�����عوا

ودمع عينّي كفي����س ال���غ���روب 
ك����انوا وف���ي���هم ط����ف���ل���ة ح�����ّرة

تفتر عن مثل اأقا�سي الغروب 
اأو في قوله:

ع�س ما بدالك، ق�سرَك الموُت
ال م���ه������رب م�������ن��������ه وال ف���������وُت
ب��ي��ن��ا غ���ن����ى ب��ي���ت وب���ه���ج��ت�������ه
زال ال���غ���ن���ى، وت���ق���و�س ال��ب�يُت

اأو في ما يذهب اإليه عن ال�سعر ودوره:
ال ت��ق��ب��ل��ن ال����س���ع��ر ثم ت��ع��ّق���ه
وت��ن��ام وال���س��ع��راء غ��ي�����ر ن��ي��اِم
واعلم باأنهمو اإذا لم ُين��سف�������وا
حكموا الأنف�سهم على الح����ّك���اِم
وجناية الجاني عليهم تنق�سي
وع��ق��اب��ه��م ب����اق ع�����ل����ى االأي�����اِم

االأخيرة  ال��ث��الث��ة  ال�سعرية  )االأم��ث��ل��ة 
للفراهيدي ُم�ستّلة من مقال "هل كان 
الخليل �ساعراً؟" لمحمد بوزيان بنعلي، 
.)10 العدد  الُعمانية،  "نزوى"  مجلة 
يمكن للناظر في �سعر الفراهيدي، اأن 
يدقق في البنية الداللية، وكيف اأمكنه 
الجلي  وه���و  ك���ه���ذا،  ���س��ع��راً  ي��ق��ول��ه  اأن 
ح�����س��وراً ف���ي ال��م��ي��دان ال��م��و���س��وم به، 
الكتابة  �ساأن  في  للباحث  يمكن  مثلما 
طبيعة  ي�����س��ت��ق�����س��ي  اأن  ع���ن���ده،  ذات���ه���ا 
ال��ع��الق��ة، وه���ي ل��ي�����س��ت اإ���س��ك��ال��ي��ة كما 
من  كل  بين  اأح��ي��ان��اً،  اال�ستفهام  يمكن 
وهذا  العرو�سي،  اللغوي  الفراهيدي 
و�سداه  ن���داه  ولي�س  ال�����س��ع��ري،  ال��دب��ق 
ى ما هو اأبعد من االأفق  تماماً، اأن يتق�سّ
ما  في  ل��ه،  ا�ستعّد  لما  ب�سقفه  الواطئ 
انت�سب اإليه، وما بقي بعيداً عنه، طارقاً 
معلومة،  بم�سافة  ع��ن��ه  متنحياً  اإي����اه 
ال��م��وق��ع الح�سيف  وذل����ك م��ن خ���الل 
ال�سعر  للفراهيدي، ولي�س عن ح�سور 
ه  اأو غيابه، اإنه المحّرك البحثي الموجَّ
لنف�سه،  ق�َسُمه  عنده،  التفكير  لحركة 
اأم���ره وه��م على م�سافة  ورب��م��ا الأول���ي 
الثقافة  غير نائية عنده في متروبول 
العربية االإ�سالمية، وِق�سمته المختارة 
اإلى مجد مماثل، مجد  التّواقة  لذاته 
م���ت���روب���ول���ي، ا����س���ت���ئ���ث���اري، وم�����ن باب 
المتروبول  ظل  في  المتاحة،  العظمة 
دنيوية،  و�سلطة  و�سرعاً  فقهاً  االأعظم 
اللغة  ف���ي  ال���م���رج���ع  ا���س��ط��ف��اء  ح��ي��ث 
ا�سطفاء  م��ن  اأك��ث��ر  لي�س  وال��ع��رو���س، 
و�ساميه،  راعيه  وه��و  الوحيد  المرجع 

م��ن ج��ه��ة ال�����س��ل��ط��ان ال��ق��ائ��م، وليكون 
للمجهول  مبنياً  فعاًل  ال�سعر  ح�سور 
وال��ع��رو���س��ي، وهو  ال��ل��غ��وي  ف��ي معلوم 
الذهبي  ع�سره  لي�ستمّر  عنده،  المهم 
ب��ال��م��ع��ن��ى ال�����س��ي��م��ي��ائ��ي ل��ل��ك��ل��م��ة خارج 

ع�سره، اأكثر من مجد �سلطانه.

ابن خلدون بوجهه ال�سعري الُمغيَّب
اب����ن خلدون  ال��ع��الم��ة  ال��ح��دي��ث ع���ن 
مقارنة  االخ�����ت�����الف  ت����م����ام  م��خ��ت��ل��ف 
الهائل  الكم  خالل  ومن  بالفراهيدي، 
م���ن ال��ك��ت��اب��ات ال��ت��ي ت��ع��ّر���س��ت ل���ه في 
العربية وخارج حدودها، وحتى المقام 
ف به،  التبجيلي الذي اأ�سِند اإليه، اأو ُعرِّ
وهو ي�ستحقه اإنما لي�س باإطالق، لي�س 
الم�سار  ح���ول  واخ���ت���الف  خ���الف  دون 
اأث��اره في  ال��ذي تم تحريك ا�سمه وم��ا 
م��ق��ّدم��ت��ه ح�����س��ري��اً، ل��ك��ن��ه اخ��ت��الف ال 
ُيطعن في �سالمة مقداره وقدر مفّعله 
حقيقة  ف��ي  ال��ق��ول  اأج��ي��ز  اإن  البنيوي، 
ا�ستعطفه  ال����ذي  ال��م��خ��ت��ل��ف  ال��ت��اري��خ 
متخّيله  ف��ي  وا�ستلحفه  خ��ل��دون  اب���ن 
الع�سر  طبيعة  يخ�س  ما  اأي  الثقافي، 
الذي  ذاك  اأواًل،  وال�سيا�سية  الثقافية 
ي��ن��ت��م��ي اإل���ي���ه ع��اّلم��ت��ن��ا، وك��ي��ف يمكن 
ال��ف��رز اإج��رائ��ي��اً ه��ن��ا، وب��اق��ت�����س��اب، في 
مو�سوعنا، بين ما هو له وما هو عليه 
في  وهو  تخّلف ع�سره  اإن  ثانياً، حيث 
المنحى  ت�سرذمه �سيا�سياً، ومن خالل 
واال�ستق�سائي  ال���ف���ك���ري  ال���ع���م���ران���ي 
��ن وم���ا زال  االأث�����ري ال��خ��ا���س ل���ه، ت��م��كَّ
يتمكن من تقديم اإك�سير حياة اأخرى، 
نوعاً  ن��اج��ع��اً  ع��ق��اراً  م��رت��ج��اة،  �سفاعة 
م���ا، ل��ج��ل اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ت��ل��ّم�����س��وا في 
كتابة ابن خلدون خيط اأريان المتين، 
الذهبية،  ال��ت��اري��خ  ج��ّزة  اإل��ى  للو�سول 
وه����م ف���ي ت��خ��ّل��ف م��م��اث��ل ب���اأك���ث���ر من 
مماثاًل  دوراً  يلعبون  وه��م  اأي  معنى، 
دوراً  )يمار�سون  يتخلدنون  اإذ  فكاأنهم 
ذاتياً  ع��زاء  يمار�سون  اإن��م��ا  خ��ل��دون��ي��اً(، 
التخّلف  ج��الء  متجاهلين  الأنف�سهم، 
ب�سيغ مختلفة في ما اأدركه ابن خلدون 
ر له بطريقته، واحتمى به َمن هم  ونظَّ
اأخالُفه اأو ورثة �سنعة التاريخ القويم 
اإث��ره، كاأنهم يطوون �سفحة ع�سر  في 
حقيقته  يدح�سون  ال��ط��وائ��ف،  م��ل��وك 
ال��م��وؤل��م��ة، وه���م ف��ي ب��ه��و ت��اري��خ وخيم 
م��م��اث��ل، م��ع��ّززي��ن ق��وى اأُول����ي اأمرهم، 
بالع�سرة  يب�سمون  ذات���ه  ال��وق��ت  وف��ي 
المثقف  الكاتب:  اإخ��ال���س  م��دى  على 
ال�سلطة،  ل�����ذوي  م���رات���ب���ه،  اأع���ل���ى  ف���ي 
ف��ي اأ���س��ط��ورة ال��ع��ود ال��دائ��ري لمفهوم 
وحيث  الَقَدرية،  اأطوارها  عبر  الدولة 
اإن ابن خلدون في ما قاله �سعراً وتكتَّ 
نبغوا  با�سمه،  تباهوا  الذين  جل  عليه 
في توليف ال�سور المثلى العائدة اإليه 
بامتياز، واأظنهم في خفٍر حين يقراأون 
كما  ع��ادي  اأكثر من  الأن��ه  لي�س  �سعره، 
العرو�سي،  اللغوي  نظيره  مع  الحال 
واإنما الأن المت�سكَّل كما هي فتنة اللغة 
ووقاحة المتكتَّم عليه داخلها وفي ذات 
ال�سعر، يكاد يف�سح ما هو من�سوب اإليه 
في عّدته المعرفية المو�سوعية الطابع، 
تاريخه. ع��م��ران  ف��ي  ال��ف��خ��ر  وع���ت���اده 
يمكن  ربما  هنا،  من  اأكثر  ولي�س  هنا، 
نقد الفراهيدي اأكثر من ابن خلدون، 
وذهبية  االأول  وع��ت��اق��ة  ري���ادي���ة  رغ���م 
به،  ��ز  ت��م��يَّ م��م��ا  ال��ك��ث��ي��ر  ع�������س���ره، الأن 
ثقافات  اأ���س��داء  �سهد  ع�سر  يحت�سنه 

ف��ي م��ت��ن ال��ع��رب��ي��ة، واغ��ت��ن��ت ه���ذه بها، 
للمختلَف  رح����ب  م���ج���ال  ث��م��ة  وك�����ان 
اللغة  يخ�ّس  الفراهيدي  وك��ون  عليه، 
ال���ت���ي ي��م��ك��ن االخ�����ت�����الف ع��ل��ي��ه��ا في 
وفي  ال��ق��ام��و���س��ي،  ال�سبطي  م�سردها 
ب�ساأن  اأم��ا  ح��ّدة،  اأكثر  ب�سكل  العرو�س 
ال�ساهد على خراب اأّمة، وجنون ملوٍك 
اأي  و�سولجانها،  بال�سلطة  وهو�سهم 
اإل��ي��ه كما هو  اب��ن خ��ل��دون، وم��ا انتهى 
لوجود  ���س��اأن��ه  م  فيعظَّ م��ق��ّدم��ت��ه،  اأم���ر 
في  وال��م��م��اث��ل��ة  للمماثلة،  وا���س��ع  ب���اب 
للمماطلة، في  العملي عتبة  مفهومها 
ل  المتح�سَّ اأو  بالحا�سل  اعتراف  عدم 
ماأ�سوياً، وهذا يحّفز ذوي ال�سلطان على 
تاأكيد ح�سافتهم، حتى وهم يتحّدثون 
ع��ن م��ل��وك ط��وائ��ف��ه��م، وي��ج��ع��ل��ون ابن 
خلدون في �سدارة تاريخهم، الأنه نطق 
رغبة  االأث��ي��رة،  رغبتهم  ب��ه  تنطق  بما 
ال�سلطة في مراآتها و�سرورة حمايتها 
كان  وابن خلدون  والك�سر،  الغب�س  من 
م�سّمم المراآة وما�سح غب�سها بامتياز، 
عندما يتقدم ب�سعره المدائحي الأولي 
تاريخه  نه  �سمَّ م��ا  ج��ل  وين�سف  اأم���ره، 
ال  م��ا  ف��ي  الع�سير،  تي�سير  ل��وائ��ح  م��ن 
ذاتها  الجبر  اأداة  الأن  التجبير،  يقبل 
م�����س��ك��وك ف���ي ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا، ع���ادي���ك عن 
الممكن جبره والذي فقد القدرة على 
ال��ت��الح��م ووج���ود ال��خ��الي��ا ال��ت��ي تعيد 

للن�سيج جدته وعافيته.
مكا�سفته  يمكن  للتخّلف  تذهيب  اأي 
في �سعر، ُيظِهر ما كان متميَّزاً به حتى 

وهو في عمر متقّدم طبعاً؟
كيف يمكن اإبراز ابن خلدون من خالل 
لما  تقوي�ساً  ي��م��ار���س  و���س��ع��ره  ���س��ع��ره، 
بناه عمرانياً خالف الكثيرين؟ )انظر 
خلدون  "ابن  ال���غ���زي:  م��ح��م��د  م��ق��ال 
االأدبي"  "الموقف  م��ج��ل��ة  �ساعراً"، 

ال�سورية، اآذار 2007(.
عند  ال�سعر  بمكانة  يعلم  خ��ل��دون  اب��ن 
اأن فن  "واعلم  العرب، حيث قال فيه: 
ال�سعر من بين الكالم كان �سريفاً عند 
علومهم  دي��وان  جعلوه  ولذلك  العرب 
وخطئهم  �سوابهم  و�ساهد  واأخبارهم 
الكثير  ف���ي  اإل���ي���ه  ي���رج���ع���ون  واأ�����س����اًل 
ملكته  وك��ان��ت  وحكمهم  علومهم  م��ن 

م�ستحكمة فيهم �ساأن الملكات كلها".
اب���ن خ��ل��دون ف��ي ال��وق��ت ال����ذي يوؤّكد 
ف���ي حياة  ال�����س��ع��ر  دور  م��رك��زي��ة  ع��ل��ى 
العرب، وم��ا في ذل��ك من ت�سديد على 
الفعلي  الخط  ع��ن  وان��زي��اح  المفهوم، 
ل��ث��ق��اف��ة اع���ُت���ِم���د ع��ل��ي��ه��ا ط���وي���اًل حتى 
اإنما  ب��ع��ده،  م��ا  االإ���س��الم، وحتى  ظهور 
اأدائ�����ي ووظ��ي��ف��ي وتوجيهي  ح��ّي��ز  ف���ي 
وكاأنما  ملكة،  يعتبره  كثيراً،  مختلف 
ه��و م��غ��رو���س فيهم، وم��ا ف��ي ذل��ك من 
وروح  ال�سعر،  فاعلية  دور  م��ن  تقليل 
المعا�س  ل���ح���دود  وت����ج����اوزه  ال���خ���ي���ال 
ف���ي و�سع  ال��ي��وم��ي��ة، وك�����اأن  ال��ح��ي��اة  اأو 
اأن يكونوا �سعراء، ولم يكونوا  الجميع 
وال  انفتاح،  قابليَة  الم�ستوى  ه��ذا  في 
المباغتة  ا�ستعداد تفاعل مع موؤثراته 
غير الداخل في خانة الَملَكة، واالأكثر 
اإبرازاً لهذا الت�سّور هو العالمة نف�سه، 
يعلي  ال���ذي  بالم�ستوى  ي��ك��ن  ل��م  ف��ه��و 
مقبواًل  اأم������ره  ك����ان  وال  ب����ه،  م����ق����داره 
اإياه  م�ست�سِحباً  بقي  م��ا  ب��ق��در  ع��ن��ده، 
تاأكيد  اأو  ات�سال  وا�سطة  ال��داخ��ل،  من 
م��ك��ان��ة ت��رج��م��ه��ا ال�����س��ع��ر ف���ي عالقته 
اإن ال�سعر الذي  بذوي ال�سلطان، حيث 

مما  ال��ك��ث��ي��ر  ع��ن  ك���ان مف�سحاً  ق��ال��ه، 
ال  وه��و  حقيقية،  ك�سخ�سية  به  يتمّيز 
يفارق ظالل ذوي ال�ساأن، وبالتالي فاإن 
النظر،  اإع��م��ال  اأرى،  كما  ال�سهل،  م��ن 
ف���ي وا���س��ط��ة ال��ع��ق��د ت��ل��ك ال��ت��ي تمّثل 
اأنه يعّرف  بما  ه،  �سرَّ �سعره، وهو يجلو 
اآخر،  اإل��ى  �سلطان  ظل  من  منتقاًل  به 
م�سكوناً باأ�سداء الفتن في ع�سره، بين 
االأندل�س وتون�س وم�سر... غير غافل 
�سيا�سة  اأو  واأ���س��راب��ه��ا،  ال��و���س��اي��ات  ع��ن 
َمن،  تمثيل  يمكنه  وَمن  المح�سوبيات، 
اأتى  مما  الكثير  فيكون  َم��ن،  وحماية 
الحياتية،  بتجربته  االرت���ب���اط  وث��ي��ق 
م��ح��ك��وم��اً ب���ظ���الل ال���ذي���ن ع���ا����س في 
كنفهم، وظلت اأطيافهم ت�سول وتجول 
في الخلفية الحّية لذاكرته، وحتى في 
في  ع�سره  �سورة  كبَّرنا  اإن  واجهتها، 
مراآته ال�سخ�سية، ومن ال�سعب تجاوز 
حدود الظالل هذه، وذلك ال�سعر الذي 
تدبيج مدائح في  فيه من  وم��ا  يعنيه، 
فيما  ك��م��ا  ال�����س��ل��ط��ان،  ل���ذوي  المجمل 
قاله في ال�سلطان اأبي عنان الذي مات 

وهو ُمعتَقل عنده:
ع����ل�����ى اأي ح����ال لل��ي��الي اأع�اتُب
واأي �س���روف ل���ل���زم���ان اأغ��ال���ُب
كفى حزناً اأني على القرب نازٌح
واأني على دعوى �سهودَي غائُب
واأني على حكم الح��وادث ن����ازٌل
ت�سالمني طوراً، وط����وراً تحارُب

وفي هدية و�سلته من ملك ال�سودان:
قدحت يد االأ�سواق من زندي
وه���ف���ت ب���ق��ل�بي زف���رة الوجِد
ون���ب���ذت �س�����ل���وائ��ي على ثق����ٍة
بالق��رب فا�س��ت���ب���دل��ت بال�بع�ِد
ول���رّب و�س�����ل ك�������ن����ت اآم������ل������ه
فاع��ت���س���ت م��ن�ه بموؤلم ال�سدِّ

ومن ثّم:
ي���ا �سائق االأظعان معت�سفاً
ط���ي الفالة لطيبة الوجِد
اأرح الركاب ففي ال�سبا نباأٌ

يفنى عن الم���ستّنة ال��جرِد 
وفي ذكر خلو�سه اإليه:

ل�������������ل��������ه م����������ن������ي اإذ ت��������اأّوي���ن����ي
ذك��راه وه������������و ب����س�����اه�����ق ف��������رد
�س���ه��م ي����ف����ّل ب����وات��������راً ق�����س���ب���اً
وج����م����وع اأق����ي�����ال اأول���ى ال����ي�������دِّ

اأوري��ت زن����د ال���ع���زم في ط���ل��ب����ي
وق�سيت حّق المجد من ق�سدي 

وعندما يكون في ح�سرة ال�سلطان اأبي 
ولَديه: على  يثني  االأن��دل�����س��ي،  �سالم 

ه�م��ا ال�ن�ّي�ران ال�ط�ال�ع�ان على الهدى
ب���اآي���ات ف���ت������ح �س��������اأن�������ه�������ن ع�����ج��ي���ُب
�سهابان في الهيجا تعامات في النوى
ت����س����ّح ال���م���ع���ال����ي م���ن��ه��م��ا ون���س��وُب
ي���دان ل���ب����س���ط ال���م���ك���رم���ات ن�ماهما
اإل��ى ال��م��ج��د ف��ّي��ا�س ال���ي��دين وهوُب

منا�سبة  في  اآخ��ر  �سلطان  وف��ي ح�سرة 
دينية:

ه����ذي ال��دي���ار فحّيهن �سب���اح��ا
وق����ف ال��م��ط���اي���ا بينهن طالحا
ال ت�س����األ االأط����الل اإن لم ترِوها
��اح���ا ع��ب�رات ع���ي��ن���ك واك��ف����اً ممَّ
فلقد اأخذت على جفونك موثقاً
اأن ال ي��ري���ن م���ع البع���اد �سحاحا
اإي���ه عل���ى الح���ي الجمي���ع وربما
ط���رب الف�����وؤاد لذكرهم فارتاحا
ومن���ازل للظ��اعنين ا�س�ت�ع�ج�م�ت
ح���زناً وك���انت بال����س�رور ف�ساحا

وف���ي ح�����س��رة ���س��ل��ط��ان اآخ����ر، وه���و اأبو 

بهديه  ي�ستعطفه  ب��ت��ون�����س،  ال��ع��ب��ا���س 
الكتاب اإليه:

 ه������ل غ���ي���ر ب���اب��ك للغريب موؤّمُل
اأو عن ج�ن��اب���ك لالأم����اني م���ع����ّدُل
ه���ي ه��ّمة ب�ع�ث�ت اإل��يك على النوى
عزماً كما �س���ح���ذ الح�سام ال�سيقُل
حيث الق�س����ور الزاهرات م��ن���ي���ف��ة
ت��ع��ن����و ل���ه����ا زه����ر النج��وم وتحفُل
حيث الخيام البي�س ترفع للق��رى
ق����د ف����اح في اأرج����ائ���ه��ن ال����م��ندُل
ح����ي���ث الح���م���ى للع�����ّز في �ساحاته
ظ����ّل اأف����اءته ال����و�س���������ي�����ج ال����ذّب�����ُل
ح���ي���ث ال���رم���اح ي��ك��اد يورق عودها
م��م���ا ت��ع���ّل م�����ن ال����دم���اء وت���ن��ه�ُل
حي��ث الجياد اأملن �سجعان الوغى
مم��ا اأط���ال���وا في ال���م���ن���ار واأوغلوا
حيث الوجوه الغ��ّر ق���ن��عها الح���ي���ا
وال��ب���س���ر في �س���ف���ح���ات���ه���ا يت��هّلُل
حيث الملوك ال�سيد والثغر االألى
ع����ّز الج������وار ل��دي���ه���م وال���م���ن�����زُل

االأبرز  الم�سمون  تمّثل  النماذج  ه��ذه 
ل��روؤي��ة اب��ن خ��ل��دون اإل��ى ال��ح��ي��اة، ومن 
اأع��ن��ي بذلك  خ��الل عيني ذوي االأم���ر، 
مفارقتهم.  ي�ستطع  لم  الذين  اأول��ئ��ك 
لقد كان ماأخوذاً بهواهم، واأظنها نقطة 
ج��دي��رة ب��االه��ت��م��ام، رغ��م ك��ل االإطناب 
قبل  م��ن  با�سمه،  والمعقود  الم�سرود 
تاريخياً،  ا���س��م��ه  ي�����س��ت��ه��وي��ه��م  ال���ذي���ن 
واأعني بذلك مدى �سغف موؤ�س�س علم 
العمران التاريخي بال�سلطة تلك التي 
رها في ظل كل من كان يلجاأ  كان يتب�سّ
الرحال في كنفه، حتى  اأو يحط  اإليه، 
نف�سه  ع���ازل  ت��اري��خ��ه، غير  وه��و يكتب 
عن اأهواء الملوك وال�سالطين اأو ذوي 
االأح���داث،  دّف��ة  اإدارة  ف��ي  ال��ط��ول  اليد 
وحتى  والعباد،  البالد  م�سائر  وتملُّك 
دون����ه مرتبة  ي���اأت���ي  وم����ن  ت��م��ث��ي��ل اهلل 
على االأر����س، ون��م��وذج ه��واه وه��و كثير 
عدداً، متالٍق في مركز القّوة الواحدة: 
ال�سلطة، حيث من ال�سعب اإن لم يكن 
المتعّلق  االأم���ان  فتيل  ن��زع  م�ستحياًل 
من  م�ستعار  االأم���ان  وم�سمار  ب�سعره، 
ويعني  متنفذ،  ح��اك��م  اأو  �سلطان  بيت 
ذلك، �سرورة اقتفاء هذا التركيز على 
ال��ت��اري��خ ب��اع��ت��ب��اره م��ي��دان ه����واه، هذا 
ال���ذي ي��رت��ب��ط اأ���س��د ارت��ب��اط ب��م��ا قاله 
اإل��ى النظم من جهة،  اأق��رب  �سعراً، هو 
وهو حقيقة ما اأراده تلبية لرغبته ذات 
العالقة الما�سة بتعريفه لل�سعر كملكة 
ولي�س كموهبة من ناحية اأخرى، واأما 
ر  من ناحية ثالثة، وهي االأهم حين حوَّ
اأ�سعفه  اإذ  كاملة،  بزاوية  ال�سعر  م�سار 
ك��م��ا ه��و ذوق���ه ال��ف��ق��ه��ي وال��ف��ك��ري لما 
ومكانة  دوٍر  اأداَء  عليه  يكون  اأن  يجب 
ال�سلطان  لل�سعر وظّل  ظّلية، فال ظّل 
المكان جهوياً،  �سافر منت�سر في  وافر 
اأكبر  م��ن  ي��ك��ون  ال�سعر  ف���اإن  وبالتالي 
�سحايا ابن خلدون على مذبح عمرانه 
ال��ف��داء غير  اأواًل، واأن���ه ه��و ذات��ه كب�س 
اأ�سيد  تاريخ  مذبح  على  حتى  الم�سّمى 
فيه كثيراً، من معا�سرينا في نوع من 
��م��ة، ك��رم��ى عيون  ال��ك��رب��الئ��ي��ة ال��م��ف��خَّ
المتف�سية،  ال�سلطة  وغلمنة  ال�سلطان 
وفي الحالَتين يلتقي الفراهيدي بابن 
خلدون، اأو بالعك�س، حيث �سقف اللقيا 
واح�����د: ال�����س��اع��ر، ال���ك���ات���ب، ف���ي حمى 
�سلطة  تعلو  �سلطة  ال  اأي:  ال�سلطان، 
الحاكمية اأو والة االأمور، وعلى الثقافة 

اأن تتجّن�س با�سمهم وال�سعر �سمناً.
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يوؤ�ّس�س  ال����ذي  ذاك  غ��ن��ّي  م��ع��ج��م 
ال�سعودي  والباحث  ال�ساعر  عليه 
تجربته  ال��وا���س��ل  اأح���م���د  ال�����س��اب 
مجموعة  والدات��ه��ا  اآخ��ر  ك��ان  التي  ال�سعرية 
"دار  لدى  ال�سحو" ال�سادرة حديثاً  "اأهوال 
واأ�سلوبّي  و���س��ورّي  لغوّي  معجم  الغاوون". 
التخييل  ج���راأة  م��ن  كبيرة  بجرعة  م��دع��وم 

و... التجديف اأي�ساً.
"تواأمه"   اإل��ى  ال�ساعر  ُيهديه  ال��ذي  الديوان 
ح، يعود ويخ�ّس  "َحَماًل وتّنيناً" �سعدية مفرَّ
بق�سيدة  والمتمّردة  ال��ب��ارزة  ال�ساعرة  ه��ذه 
ال�ساعرة، ويقول  ا�سَم  خا�سة يحمل عنواُنها 

فيها: 
لي: "قيل 

القيد ذهٌب
وعرفته حجاباً".

تمّرده  اإ�سهار  ف��ي  رغبته  الوا�سل  يخفي  ال 
في مجتمع ُمغلق، لذلك نجده غير مكترث 
في بع�س االأحيان بالتلّطي وراء اال�ستعارات، 
ال�سكل:  ه��ذا  "اهلل" على  ا�سم  يكتب  اإن��ه  ب��ل 
هذا  لكتابة  النبطية  الطريقة  "الاله" وهو 
اأراد  اأخ����رى  دالالت  ت��خ��ف��ى  ال  ل��ك��ن  اال����س���م، 
وفي  بل  اال�ستخدام،  هذا  في  قولها  ال�ساعر 

هذا "التحريف" الذكي وحّمال االأوجه.
"اأهوال  اأمامنا  يقفز  ال��ذي  الالفت  العنوان 
يكون  اأن  يمكن  حقيقته  ف��ي  ه��و  ال�سحو" 
ْكر.  ال�سُّ حتى  اأو  الغفلة،  للنقي�س:  مديحاً 
ف��ال�����س��ح��و وع����ي، وال���وع���ي روؤي������ة، وال���روؤي���ة 
اأهوال. في حين اأنه يمكن لاّل�سحو اأن يكون 
اأي روؤيا )باالألف الممدودة(. فلنقل  الوعياً، 
اإن في عنوان الوا�سل مديحاً الأهوال الغفلة، 
الظهر، وهذا على كل  واإدارة  الغياب  الأهوال 
حال ربما ي�سّب في ما قلناه �سابقاً عن كون 
اإ���س��ه��اَر تحدٍّ ف��ي وج��ه الرا�سخ  ه��ذا ال��دي��وان 

من جمود وانغالق وتخّلف.
ح�سور  م���ن  ب���ّد  " ف���ال  "تحدٍّ ن��ق��ول  وح��ي��ن 
الأدوات هذا التحّدي ال�سعري والثقافي على 
واإن  ال�سخرية،  م��ن  اأف�����س��ل  ولي�س  ال�����س��واء، 
ك��ان��ت م��ري��رة ه��ن��ا الم�����س��ت ح���دود ال�سخط. 
المرارة  ه��ذه  ���س��وى  منها  يبقى  ال  واأح��ي��ان��اً 

م�سّفاة ونقية.
في "ن�سو�س الموجة ال�سائعة" نقراأ:

نفٍط مثل  ُت�سيله  اأنت  حبٌر،  "اإنه 
لتطمر هذا النبع".

والمالحظ اأن للنفط حّيزاً ذا بعد ثقافي في 
الباحث  اأن  ذل��ك  م��رّد  ال��دي��وان، وربما يكون 
ال�ساعر  ترك  ياأبى  الوا�سل  اأحمد  في  ال��ذي 
و���س��اأن��ه. ف��ه��ذا ال��ب��ع��د ه��و م��ا ن��ق��ع ع��ل��ي��ه في 
على  الخليج"  لن�ساء  نفطّي  "عزاء  ق�سيدة 
ُي��ف�����س��ح ع��ن��وان��ه��ا عن  ال��م��ث��ال وال����ذي  �سبيل 

بع�س مما ذهبنا اإليه:
الخليج في  ن�ساء  "ال 

ينتظرن لوؤلوؤة.
- ال جمر في العيون،
ال وعود هيل يا مال،
انتهت تلك الرئة".

ال�سهوة  اأحمر" تح�سر  "طموٌح  ق�سيدة  في 
والخ�سارة جنباً اإلى جنب، االنتظار والخيبة 

دة، الرغبة وال�سراب. يقول ال�ساعر: الموؤكَّ
لهّن ول�سُت  اأنتظرهّن  ن�ساء  "اإلى 

ن�ساٌء في معركة ال�سحراء
يطلعن من وريدي،

فاأحمل الدم،
وي�سرن ملكات هذا الزمن

الغابر،
واأنا الوحيد فيه

وريٌد...
ال اأحمل �سوى طموحه االأحمر".

نف�س  في  الباحث  ف��اإن  قليل  قبل  قلنا  وكما 
اأو  للهرب  فر�سة  لل�ساعر  يترك  ال  الوا�سل 
�سعر من  دي��وان  اإ���س��دار  اأو  ب�سعره  االختالء 
دون االأخذ براأيه، لذلك نرى في اآخر الديوان 
درا�سة �سغيرة اأ�سماها الوا�سل ب�"اال�ستهالل 
المتاأّخر" يتناول فيها م�سائل تت�سل بالنقد 
الثقافي  الهّم  اإل��ى  تتجاوزه  لكنها  ال�سعري، 
ب�سوؤال من  االأبعد، لذلك فهو يفتتح كالمه 

مثل: "هل يغار الاله من ال�سعراء؟".
ي��ق��ول ال��وا���س��ل اإن ي��ه��وه وال�����اله غ����ارا من 
االأول  غ��ار  فلقد  قبلهما،  و���س��اع��رات  �سعراء 
من �سعراء و�ساعرات الكنعانيين والفراعنة، 
و�ساعرات  ���س��ع��راء  م���ن  ال��ث��ان��ي  غ���ار  وم��ث��ل��ه 
االآلهة  اإن  م��ت��اب��ع��اً  وال�سبئيين.  االآرام��ي��ي��ن 
خال�سة،  األوهّية  على  البطولة  حيازة  اأرادت 
تحيق  اأن  واأرادت  �سعر،  ب��ال  ملحمة  فكتبت 

�سرد...  اأ�سطورة بال  باالأدب فكتبت  الهزيمة 
وهكذا وقع يهوه والاله في اأدب لي�س باأدب.

الوا�سل  يحاول  التي  االأخ��رى  االأ�سئلة  ومن 
ال��ت�����س��ّدي ل��ه��ا: ل���م���اذا ن�����س��اأ ال��ن��ق��د؟ ويرى 
ال�����س��اع��ر اإن ����س���وؤااًل ك��ه��ذا ال�����س��وؤال ق��د يبدو 
هو  مثلما  نف�سها  اللغة  اأب��ن��اء  ل��دى  �سقيماً 
����س���وؤال: ل���م���اذا ن�����س��اأ ال��ن��ح��و؟، ف����الأن النحَو 
عار�س  فالنقد  اللغة،  ا�ستخدام  على  عار�س 
اأن  اإلى  الوا�سل  يذهب  ال�سعر.  �سناعة  على 
تعليمها  وط���رق  ك��ب��رى،  ��ٌة  ب��ل��يَّ ال��ل��غ��ة  تقعيد 
اللغة  ُي�سيع  ما  القواعد  ففي  اأكبر،  م�سيبة 
الفا�سلة  المحاولة  مثلما  اأهلها  ل�سان  م��ن 
دائماً في اعتبار النقد علماً ونظرية. ومهما 
اإرث  من  يتخّل�سوا  فلن  االأدب،  نّقاُد  َيهج�س 
ا�سطالح النقد الذي بداأ يفقد بريقه، لكنه 
يزاحم بقّوة ا�سطالحات رخوة مثل: درا�سة 

وبحث اأو قراءة وتحليل.
وقبل اأن ُينهي يطرح ال�سوؤال االآتي: لماذا ال 
ُمجيباً  "نقد"؟  مفردة  من  النّقاد  يتخّل�س 
ربما  واال���س��ط��الح��ي  المعجمي  اأ�سلها  الأن 
ما  تمييز  فالنقد  اإليه،  ما �سارت  �سابق على 
معادن  المعادن،  من  والمزيَّف  االأ�سلّي  بين 
ال��زي��ن��ة وال��ن��ق��ود، ك��ال��ذه��ب واالأل��م��ا���س وما 
تتطلَّب مهارة  اأو مهنة  اإذاً، هو �سنعة  �سابه. 
ال علماً، وخبرة ال نظرية. اإذاً، ما الذي ُيريده 
النقد من االأدب؟ هل يريد تمييز جّيد االأدب 
من رديئه؟، فهل هذا �سوؤال النقد الذي على 
اإثره ن�ساأ؟ وهل يمكن اأن ن�ساأل ال�سوؤال ب�سكل 
جّيد؟  �ساعر  اأو  رديء  �ساعر  ثمة  هل  اآخ��ر: 
اأو  وهل في وجود ال�سعر من فر�سية علمية 
حلم  هو  المعدني  النقد  هل  نظرية؟  وجهة 
ال�سيارفة وال�ساغة اإلى جعل النحا�س ذهباً، 
ومثله النقد االأدبي حلم النحاة والبالغيين 
ون��ظ��ري��ة؟ كاأننا  ال��م��ع��ج��م ع��ل��م��اً  اإل����ى ج��ع��ل 
نقول: هل يحلم النقد اأبعد من كونه و�سيلة 

اأو مهنة، اإلى اأن يكون جوهراً وغاية؟
ال��وا���س��ل لالإجابة  ي��ط��رح��ه��ا  ك��ث��ي��رة  اأ���س��ئ��ل��ة 
ع��ن اأ���س��ئ��ل��ة اأك��ب��ر ف��ي ت��ل��ك ال��وق��ف��ة النقدية 
كتاباً  لتكون  ع  وتتو�سَّ تتطّور  ب��اأن  الجديرة 
م�ستقاًل بذاته، تماماً كهذا الديوان الجديد 
الذي اجتمعت فيه لوعة ال�سعر ولوعة النقد 

اأجمل اجتماع.

كمال المهتار

وو�سط  وال���رو����س���ة  ال��ح��م��را  ب��ي��ن 
بيروت، على المقاهي اأو االأر�سفة 
ت���دور كاميرا  ال��ن��ف��اي��ات،  اأك���وام  اأو 
ال�ساب  ال�����س��وري  ال�����س��اع��ر  ي���َدي  ب��ي��ن  ال�سعر 
ن��ج��ي��ب ج�����ورج ع���و����س، ال�����ذي ي���دع���ون���ا، في 
اأح�سل  لن  قبلة  �سفتي  "على  الجديد  كتابه 
الغاوون"،  "دار  لدى  حديثاً  عليها" ال�سادر 
اإلى اكت�ساف بيروت مّرة اأخرى. بيروت التي 
ال�ساعر  ح��ال.  اأي  على  ال�سعر  ع��ذراء  لي�ست 
الق�سيدة  معه  وتم�سي  المدينة  ف��ي  يم�سي 
وعلى  الثياب  محال  عند  تتوقف  ب��ي��داً،  ي��داً 
ال��ك��الم الموجع،  ل��ت��م��ّوه  ال��ع��اب��رات،  اأج�����س��اد 
الكالم الحقيقي. الكاميرا تلتقط التفا�سيل 
تدعو  اأ�سباب حقيقية  ال  الأنه  المتن،  لتترك 
الكتابة  ف��ه��ذه  ع��و���س،  بح�سب  الكتابة،  اإل��ى 
ان�سياب  اأم������ام  ع���ث���رة  ح���ج���ر  ����س���وى  ل��ي�����س��ت 

الحياة:
الحياة اأع�س  "لم 

بل عا�سرتها بالكتابة
ليتني اخترت الحياة

و�سّيعت اأ�سباب الكتابة".
ال��ك��ام��ي��رام��ان، يحنق  ���س��ف��ة  ي���اأخ���ذ  اإذ  وه���و 
كم�ساهد  دائماً،  الكاميرا  خلف  موقعه  على 
يدور  ال���ذي  الم�سهد  ف��ي  ال��غ��و���س  ي�سعه  ال 

اأمامه:
الخانق حيادي  "رغم 

وروحي المنهكة
اأفّكر بج�سدك ين�سف في النور".

ولعّل المق�سود بالغو�س هنا لي�س االنغما�س 
م��ت��ك��ّررة، الأن  ي��وم��ي��ات  ال��ح��ي��اة بو�سفها  ف��ي 
كغيره من  والروتين  ال�سجر  يكابد  ال�ساعر 
بني الب�سر، بل المق�سود هو الو�سول اإلى بّر 
الحب من خالل ا�سترجاع الذكريات وتذكير 

القلب بها:
بالحزن ثيابي  "مبّلاًل 

اأ�سرب خياالتك
كزجاجة وي�سكي".

البعد الروحي يبرز بقّوة في ق�سائد عو�س، 
فتبدو  ال��اله��وت،  في  الدكتوراه  حامل  وه��و 
يتمّنى  م�ستمّر.  تجاذب  في  اهلل  مع  عالقته 
عليه،  يعتب  م��ع��اً،  ك�اأ�ساً  لي�سربا  رج���اًل،  اهلل 
يجعله  لحظة،  ف��ي  وينفيه  وج���وده  يبرهن 

�سريكاً في الحياة - الق�سيدة الكبرى:
كنت "البارحة 

اأثبت وجودك يا اهلل
من كثرة تبّجحي

نزلت وف�سحت غيابك".
ال�ساعر ينادي اهلل �سريكه في لعبة الكاميرا 
المتجّولة، لكن اهلل ككل مّرة يخذله ويتخلى 
عنه كاأنه ال ياأبه على االإطالق الإثبات وجوده 

من عدمه. لذلك يهجوه اأحياناً وي�سرقه:
الرّف، عن  اهلل  عمر  "�سرقت 

حيث رماه وغطاه بالغبار".
نجيب  ي��م��زج  ه��ادئ  احتفالي  ج��ّو  �سمن  اإذاً 
عو�س كوؤو�س البيرة والمازة وروائح الحانات 
م��ن ج��ه��ة ب�����س��داق��ة اهلل وع��ت��اب��ه ول��وم��ه من 
جهة اأخرى. وفي دّوامة التفا�سيل والبحث، 

يظّل الحب اإدماناً قديماً:
ي�ستريح؟". اأن  مّني  للحب  اآن  "اأما 

ما هو مخّدر  بقدر  يبدو جّنة  الحب ال  هذا 
لالآالم التي "يالعبها" ال�ساعر، الأنه مر�س 

ال�سكارى". اآالف  بين  من  قتاله  "ينتقي 
ويح�سر الحب في �سّقه الج�سدي من خالل 
ج�سد  تمّني  اأو  ال��راق�����س��ة  المغربية  و���س��ف 
اأنثوية  اأطياف  مالحقة  اأو  القاتل،  الحبيبة 
كثيرة يحفل بها الديوان، الذي يحتفي منذ 

عنوانه بما كان و�سيكاً ولم يح�سل:
ال�سم�س "اأح�سد 
تداعب فخَذيِك

وتلتهم تين حديقتِك
بينما األوك جوعي اإليِك

داكناً كالطحالب
�سامتاً ك�سخرة الرو�سة".

والوعد دائماً هو وعد المر�س الذي ال �سفاء 
منه، ق�سدت الحب الذي ينتظره كما تنتظر 

امراأة وحيدة وحزينة حبيبها:
�ستعودين اأنك  نف�سي  "ُمقنعاً 

اأقف في الليل
كتلك المراأة الحزينة

التي تنتظر عودة حبيبها
اإلى ح�سنها البارد
مع الهواء الرطب

االآتي من البحر". 
�ساعرها  ب��ت��ّب��رم  ال��ق�����س��ائ��د  ب��ع�����س  ُت�����س��ع��رك 

الوجودي العميق، الأنه ي�سّبه العالم بالحذاء 
ال��ع��ال��م/ حذاء  "هذا  ق��دم��ه:  ع��ل��ى  ال�����س��ّي��ق 
يت�سع  �سيقه  رغم  لكنه  ُيقّرح قدمي"،  �سّيق 

دائماً لده�سات �سغيرة تلتقطها اللغة:
"البارحة

بال�سدفة المح�سة
راأيت

نجمًة".
الديوان  �سماء  في  ال�سعر  نجمات  تمّر  هكذا 
الخ�سو�سية،  �سديدة  لغة  خالل  من  كثيراً، 
رغم �سغر معجم مفرداتها، فاإنها تك�سف عن 
ثراء مخّيلة �ساحبها ومهارته في خلق جّوه 
ُيكتب  ما  �سمن  الخا�سة  وم�ساحته  الخا�س 

اليوم من �سعر جديد:
المو�سيقى،  "ن�سمع 

نر�سف الن�سيان من اأقداح البيرة
ونحاول بين ر�سفة واأخرى اأن نتذّكر 

اأين �سادف اأحدنا االآخر من قبل".
الجميل  ال���ع���ن���وان  ال��ق��ب��ل��ة  ت�������س���ّدرت  وك���م���ا 
ل��ل��دي��وان، ف��اإن��ه��ا ت�����س��ّدرت داخ��ل��ه اأي�����س��اً من 
خالل ح�سور تقلَّب ما بين ال�سوق والحاجة، 
وم���ا ب��ي��ن ال��ح��ب وال���ل���ذة، وم���ا ب��ي��ن الحياة 
والكتابة... وفي اأحيان كثيرة يكون الحرمان 
في  ال�ساعر.  ف��م  على  القبلة  يطبع  م��ن  ه��و 
"على  ا�سمها  ال��دي��وان  حمل  التي  الق�سيدة 

�سفتي قبلة لن اأح�سل عليها" نقراأ:
م�سى  ما  يهّمني  "ال 

ل�ست ممن يرتجلون االآتي
و، نعم، �ساأحاول اأال اأكترث

لنظرة اإعجاب تظلل عينيك هذه اللحظة.
�ساأنهي قدح المارتيني 

وق�سم المازا
ثم اأجّر ر�سانتي المزعومة

اإلى البيت 
واأنع�س كالعادة وحيداً".

اإ�سافة جديدة ونوعية ُي�سيفها نجيب جورج 
عو�س، ب�سدور ديوانه الثاني )بعد مجموعته 
االأولى التي حملت عنوان "طقو�س حافية"، 
ال�سعر  م�����س��ه��د  اإل�����ى   ،)2003 ك���ن���ع���ان  دار 
ال�سوري الجديد والعابق بالتجديد والجراأة 
اأن��ه قد ال تحلو له مجال�سة اهلل  اإل��ى درج��ة 

وم�سامرته اإال في حانة.

�سهى �سامية

يومّية لبنى
وعدت اإلى بيتنا

"مليٌء..."
لذا منعوني،

فلم اأدخل البيت
وناديت:

"لبنى..."
ْت يدي وفمي، َوَردَّ

وقالت:
كثيرات..." ن�ساٌء  "لدينا 

يومّية اأحمد
ي�سّلون،

واأحمد يم�سي
يبيعون،

لكّن اأحمد يم�سي
جل�سوا اإلى الغداء وناموا

اإنما اأحمد تعّلق في ال�سماء،
ف�سحوا وناموا

ح اأنا �سعدّية مفرِّ
قيل لي:

القيد ذهٌب
وعرفته حجاباً

اأخّط للبحر تعبه
ولل�سماء ياأ�سها

فهل اأم�سي اإذا التاريخ
الأحالمي يجرح؟

واأنا اأغّني بدمي
اأهّز ال�سحراء بين كتفّي

واأك�سر قندياًل اأعمى
لي�سفى النور من عماه

وعماي
اأنا اأملك هدوء التّنين،

وروؤو�س حكمة الَحَمل
اأجدادي حفروا الذاكرة

ذهباً
ف�سقاني البحر تعبه،

واأعمتني ال�سماء بياأ�سها،
وقيل لي - يا �سعدّية -:

القيد ذهٌب
�سيكون �ساحراً

فاأهزمه
�سيكون نبّياً

فاأ�سفيه
�سيكون رّباً

فينتحر
يئ�س الذهب من تاريخه

وتعب االنتظار من عقاربه
ال نفط يبقى

وال لوؤلوؤ يبقى

ح اأنا �سعدّية مفرِّ

دم الرياح
كيف �ستحّب،

واأنت قلٌب دماوؤه في الرياح
ت�سكن وال تبيت؟

ت�سليم
َحتني، تلك الكاأ�س �سربُتها َف�سَ

و�سمتُّ
قلت لهم: اأبعدوها، فاختفت

تلك الكاأ�س عادت
�سربُتها

بعثرتني،
فحقدت

قلت لهم: خذوها...
فان�سكبت علّي!

كجوع يخرم�س اأكيا�س الزبالة
)الحمرا، جان دارك(

تحدث حياتي كّل يوم
دون اأن ت�ستاأذن اأحداً.

تموء كقّط اأجرب
يخرم�س جوعه اأكيا�س الزبالة.

تجل�س القرف�ساء
كريفّية عجوز 

تبحث عن جمالها الذاوي 
ف في النار. بين اأعواٍد تتق�سّ

ت�ستحّم بمطر
يغ�سل بقايا االأمل 

العالق بين اأ�سنان بيروت.

تتفّرج على النا�س

ير�سمون على الحيطان
طائراٍت وحقائب �سفر،

المحال  ع��ت��ب��ات  ي��ت��خ��ّي��ل��ون  اأو 
المغلقة

روؤو�سهم  ي��ح��ّط��م��ون  و����س���ائ���َد 
عليها. 

كل يوم، 
تحدث حياتي 

دون اأن توقظني.
ت��ت�����س��ّك��ع وت��ج��ام��ل ال��ب��اع��ة في 

الجان دارك
بركة  ف����ي  اأ����س���ب���ح  وت���ت���رك���ن���ي 

كوابي�سي
اأ�ستغيث باهلل: 

متى �ستبداأ المدينة بالحياة
متى �ستبداأ المدينة بالحياة؟ 

الرغي�ستو ف��ي  وب��ي��روت  اأن���ا 
)Rygesto Pub ،الحمرا(

كمن ُيدمي اأ�سابعه وهو يرفو 
جورباً 

اأو يخّيط ثقوب كنزة، 
اأ�سرب معِك قدح البيرة 

واآك�����ل ب��ع�����س ال��م��ك�����ّس��رات في 
الرغي�ستو.

اأتحّداك واأبيعِك الوهم 
نعاً القّوة وال�سكيمة مت�سّ
قبل اأن اأثقب من جديد

جورب قلبي وكنزته
في عتمتِك الباهرة.

 يا بيروت، 
كلما حاولت الهروب منِك

حب�ستني في تيِه عينيِك
ودعوتني اإلى قدح جديد. 

في الرغي�ستو
راودتِك عن نف�سِك الملتحية

 باألف وهم ووهم.

...

اأ�ستهيِك كقدح بيرة 
مع قليل من الملح والليمون

ي��ج��ع��ل رائ���ح���َة عطرِك  وح���ده 
الغام�سة 

ت�سعد
اإلى االأنف 

وتمالأ الراأ�س كدخاٍن 
ٍة  من �سيكارة ُمرَّ

ا�سمها الحّب.



عالمنا  ف���ي  ال���غ���اب���ة  ع���ن  اب��ت��ع��دن��ا 
ال��م��ع��ا���س��ر، وات��خ��ذن��ا م���الذن���ا في 
بين  و�ساع���ت  الخر�سانية،  ال��م��دن 
ال�سائهة  ال��خ��ر���س��ان��ي��ة  االأع����م����دة 
الكالب  الخبز وعواء  ورائحة  القرية  مالمح 
فرقع  وطرقعة  النمل  ودبيب  القطط  وم��واء 
عالم  المها؛  اأو  بالظباء  ن�سمع  نعد  ولم  لوز، 
الحيوانات  م��ن  واأل��وان��اً  اأ���س��ن��اف��اً  فيه  جمعنا 
الطيور  تعي�س  ح��ي��ث  ح��دي��دي��ة  اأ����س���وار  وراء 
واالأ�����س����ود وال��دب��ب��ة ف���ي م���ذّل���ة و���س��ع��ة، وفي 
)دار  يبت�سم"  "نمر  نجح  وق��د  وخ����واء.  ملل 
�سرقيات( لل�ساعر الم�سري خالد ال�سنديوني 
)1966(  في اأن يحملنا اإلى عالم الحيوانات، 
لنتاأمل اأحوالنا واأطوارنا ال كمحاولة للهروب 
اأن  لنا  ليت�سّنى  لكن  االن��ع��زال،  اأو  الواقع  من 
نتاأّمل ما يكاد اأن يكون "م�سيراً" اإن لم يكن 
اإلى  ندلف  اأعماله  فاتحة  "واقع حال"، ومن 
بنا  يعود  الدينية،  االأ���س��ف��ار  م��ن  يقترب  ن�س 
اأو�سافنا  ت�سّكلت  عندما  الخلق  لحظة  اإل���ى 

واأهواوؤنا وهوّيتنا.
يتدخل في الن�س اأحياناً �سوت المخلوق الذي 
المخلوقات،  من  لغيره  ما  له  كان  لو  يتمّنى 
لكنه ال يدرك اأن ثمة ما ال يعرفه واأن للتحليق 
لي�س  الخلود  واأن  ثمن،  كالطيور  ال�سماء  في 
ال�����س��ع��ادة/ جرعة  م��ن  زائ����دة  "جرعة  ���س��وى 

زائدة من الحزن/ كالهما جنون".
يتجّلى في �سياغة ن�س ال�سنديوني التكثيف 
ووقعها  االأل��ف��اظ  ب��م��خ��ارج  وال�سل�س  ال��واع��ي 
ال�����س��اع��ر من  يقتن�سه  ب��م��ا  االإده���ا����س  وم��ل��ك��ة 
المفاجاأة.  وق��ع  لها  متوقعة  غير  م�سامين 
بينما  باأنه/  ليلة  كل  "اأحلم  القنفذ:  يتحّدث 
زهرة  تتفتح  ظهري/  فوق  االأمطار  تت�ساقط 
جميلة/ من اأحد اأ�سواكي/ بينما يقول عابر: 

ما هذا الجمال!".
لحناً  ال�ساعر  يعزف  وغيره  المقطع  هذا  في 
المنظومات  مع   - يت�سافر   - راق�ساً  هام�ساً 
العمل، في  التي تجعل هذا  االأخرى  اللحنية 
مجمله، ن�سيجاً مت�سابكاً ومقطوعة مو�سيقية 
 "Polyphonic" المتداخلة  االألحان  متعّددة 
ال����رّق����ة تقترب  ال��ه��م�����س وه������ذه  ه�����ذا  وف�����ي 
االأ�سعار من ب�ساطة اأنطون دي �سانت اكزبري 

وحميمّيته في "االأمير ال�سغير":
"بعد �سمت طويل قال: اإني اأحّبك/ ولم يقل 

�سيئاًً بعد ذلك/ �سحكت/ من ال يعرف يقول 
فعاًل". تثاءبت  بقليل  بعدها  اأت��ث��اءب/  اإن��ن��ي 

كما  الطماأنينة  ع��ال��م  اإل��ى  ال�سعر  ويت�سامى 
يتجلى ذلك في "الكروان" و"الفرا�سة" التي 
جاءت "في زيارة من البحر ال�ساطع/ وبقيت 
"�ساهد  ال��ذي  النافذة  وع�سفور  االأبد".  اإل��ى 
ال���وه���ج االأب��ي�����س ال��م��ت�����س��اع��د م���ن االأر������س/ 
اإل��ى حافة  ال��ن��ه��ار/ ون���اأى بنف�سه  اأن��ه  وع��رف 
القمر/ كي ال يح�سر جنازة الليل الطويلة/ 
التي  الوحيدة  اللحظة  ت�سّرب بخّفة/ في  ثم 

رّف فيها جفن الموت".
وه��اج�����س ال��م��وت  ف��ي ه��ذا ال��دي��وان ملمو�س 
تّيار  وه���و  ال��ق�����س��ائ��د،  ت��ت��اب��ع  ع��ب��ر  مح�سو�س 
���س��م��ن��ي وف��ع��ل��ي؛ ت���ّي���ار ع��م��ي��ق ي��ت��خ��ل��ل حياة 
الموت  "الذي يحمل  العقرب  الحيوانات من 
ي�ستطيع  ال  ولكنه  الوقت  ط��وال  ظهره  على 
اأن يراه"، اإلى ال�سر�سار "الذي تجيء ميتته 

)...( درامية ومقززة تحت اأي حذاء عابر".
ولدى ال�سنديوني يتخذ الموت اأ�سكااًل متعّددة 
يت�سّيدها اإدراك الموت والعالقة بين ال�سائد 
والفري�سة وتزامن الحياة مع الموت كما في 
ال�سامتة  الغابة  يجتاز  وه��و  النمر  خ��ط��وات 
اإلى فري�سته. ولعلنا على �سواب اإذا ما عّن لنا 
اأن كتاب "نمر يبت�سم" من كتب الحكمة: "ال 
"الكلمة  يوم"،  كل  بالنجاة  تحتفل  اأن  يمكن 
غ��ي��ر ال��م��ن��ا���س��ب��ة/ ع��ن��دم��ا ت��خ��رج م���ن الفم/ 
ويكاد  الفري�سة"...  واأنت  الوح�س  هي  ت�سبح 
من  "مقطع  ف��ي  ق�سده  ع��ن  يف�سح  ال�ساعر 

كتاب تعاليم الغابة".
على  والت�سريحات  التلميحات  هذه  وت�سفي 
قدماء  بِحَكم  وارتباطه  الن�س  قد�سّية  العمل 
"عندما  والعارفين:  وال�سوفيين  الم�سريين 
قالت/  تكّلمي  لها  قال  الطماأنينة/  اهلل  خلق 

كما اأقول االآن" )الكروان(.
المفردات:  بع�س  من  اأي�ساً  ذلك  يّت�سح  كما 

"النبوءة" و"العرافة" و"المعجزة".
لكن الن�س ال يتوارى خلف كلمات ر�سينة اأو 
ماألوفة  �سور  عر�س  اإل��ى  يعمد  اإنما  مهيبة، 
وال�سقر  وال��ف��ه��د  وال��غ��راب  للبومة  متتالية 
وال���غ���زال وغ��ي��ره��م ل��ي��ق��ّدم م��ن خ��الل��ه��ا، في 
والتي  الفل�سفية،  تاأّمالته  موجزة،  ن�سو�س 
فطائر  "المفارقة".  ع��ن�����س��ر  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
والغراب  النهار،  و�سوء  الظالم  بين  البومة 

ب��ي��ن ال�����س��م��اء ال��ت��ي ال ت��ح��ّب��ه واالأر�������س التي 
تحنو عليه، والزرافة - وهنا ترتبط المفارقة 
بال�سخرية - التي تملك راأ�ساً �سغيرة مع علّو 
عند  �سفدعة  ت�سبقه  ال���ذي  وال��ف��ه��د  عنقها، 
"المفارقة" هنا  الم�ستنقع. ويذكرني عن�سر 
ب��رب��اع��ي��ات ���س��الح ج��اه��ي��ن ع��ن��دم��ا ال ي�سّدق 
اأع��ط��ى ك��ل م��ا لديه م��ن ق��ّوة كي  اأن��ه  ال�سقر 

ينق�ّس على فاأر حقير.
"اأزمة  اإل��ى  دي��وان��ه  ف��ي  ال�سنديوني  يتعّر�س 
بالتاأمل،  ج��دي��ر  م�����س��ط��ل��ح  وه���و  الوجود"، 
فال�����س��ق��ر ع��ل��ى ق��ّوت��ه وح��ي��وي��ت��ه ال ي��ت��اأت��ى له 
�سيادته  وم���ع  ح��ق��ي��رة  ف��ئ��ران��اً  ي��ط��ارد  اأن  اإال 
"يجّمد  اأن  وا���س��ت��ط��اع��ت��ه  ال�����س��م��اء  ل��م��م��ل��ك��ة 
على  ق���ادر  غير  فهو  االأر�س"  على  الم�سهد 
�سفاته  على  ال��ت��م��ّرد  اأو  وج���وده  وت��ي��رة  ك�سر 
الوجود"  "اأزمة  تكون  ال  وبذلك  االأ�سا�سية، 
الحياة  بين  االختيار  كامو:  األبير  ل��دى  كما 
واالنتحار، اإنما - في اإطار الفل�سفات الدينية 
يغو�س  وهكذا  والتخيير"،  "الت�سيير  اأزمة   -
الت�ساوؤالت  اإل����ى  ال��غ��اب��ة  ���س��ور  م��ن  ال���ق���ارئ: 
مندوحة  ال  والتي  الوجودية،  الميتافيزيقية 
من اإعادة طرحها ما دام الموت واقفاً للحياة 
التخّيل  على  العقل قادراً  دام  بالمر�ساد، وما 
وطرح بدائل للواقع... هكذا يتعّر�س ال�ساعر 
وطرحها  �سارتر  عند  "الوجودية"  لم�ساألة 
والتي  مختلف،  منظور  من  الحّرية  لمفهوم 

يعّبر عنها الذئب:
اأقترب/  ع��ن��دم��ا  اأن��ف��ا���س��ه  ال��ع��ال��م  "يحب�س 
التالل  اإل���ى  اأب��ت��ع��د  ع��ن��دم��ا  ال��ع��ال��م/  يتنّف�س 
ال��ب��ع��ي��دة/ رغ���م اأن���ه ف��ي ك��ل ح���ال ينتظر في 
نداء  م��ن/  اأروع  ال  إذ  ا عوائي/  �سوت  ���س��وق/ 

الحّرية للمتوّح�س".
يخدعنا ال�ساعر ب�سورته التي ُتظهره مقّطباً 
على الغالف، ولعله يقدم لنا "مفارقة" لنمر 
بالمظاهر  ننخدع  اأال  يعّلمنا  هكذا  يبت�سم: 
واأن نغو�س اإلى منابع ال�سعر الرقراقة لننهل 
منها، وما دمنا قادرين على الغناء فلنغّرد اإذاً 
من  الحلم/  الكلمة  تتفّتح  "ريثما  كالبالبل: 

برعم ال�سماء".
اأن  اإال  نملك  ال  �سيزيف،  اأ���س��ط��ورة  ف��ي  وك��م��ا 
متاأّملين  وال���م���وت  ال��ح��ي��اة  ب��ي��ن  م���ا  ن��ب��ت�����س��م 
الخوف  لطرد  الم�سّورة"  ال��وج��ود  "كارثة 

والقلق ب�سالة اأو اأغنية.

فكري ح�سن

1            تتّمة "حماُر �سعدي يو�سف"
لي�س  التعري�س  ه��ذا  اإل��ى مثل  يدفعني  ما 
وا�سفاً  �سعدي  كتبها  التي  الق�سيدة  فقط 
فهذا  ال�سوري"،  ب�"النّخا�س  اأدوني�س  فيها 
اأواًل  اأق�����س��د  اأدون��ي�����س. لكني  و���س��اأن  ���س��اأن��ه 
ذلك  بعد  كتبها  التي  ال��م��ق��ّززة  اعتذاريته 
راً ال�سوريين، في ما  ممّجداً اأدوني�س وُمحقِّ

ي�سبه عملية "ا�ستهبال" للقّراء:
ٌر  محرِّ اأدوني�س  لكن  ال�سورّي؟  "النّخا�س 
االأم���ُر،  ي�ستوي  كيف  وال��ف��ك��ر.  ال�سعر  ف��ي 
ي�سكن  اأدون��ي�����س  لكن  باري�سية؟  دارٌة  اإذاً؟ 
دارًة"  ال  ب���اري�������س،  ف���ي  م��ت��وا���س��ع��ًة  ����س���ّق���ًة 

)االأخبار، 7 ني�سان 2009 (.
اأما لماذا النّخا�س ال�سوري؟، ي�ساأل �سعدي 
قديمة  كانت  الحرفة  ه��ذه  "الأن  وُيجيب: 

في �سوريا"!
اإلى  اأما لماذا كتب هذه الق�سيدة واأهداها 
اأجل  ي�ساأل �سعدي وُيجيب: من  اأدوني�س؟، 

العليا"! "الُمُثل 
الم�سوؤولية  درج��ات  اأدن��ى  دون  وم��ن  هكذا، 
)ال�����س��ح��اف��ي��ة ع��ل��ى االأق����ل( ي��ح��ّم��ل �سعدي 
يو�سف الم�سوؤولية للقارئ الذي لم ُيح�سن 

القراءة ولل�سعراء اأ�سحاب النوايا ال�سّيئة!
ف��ي مكانته  ب���اأن ���س��اع��راً  ذل��ك ك��ّل��ه، ناهيك 

ي�ستم �ساعراً اآخر بانتمائه الجغرافي!
انتماء  ب��اأي  المكترثين  من  ل�ست  بالطبع 
النوع. ولو  ك��ان، وال يعنيني دف��اع من هذا 
اأو  عراقياً  اأو  م�سرياً  االنتماء  ه��ج��اُء  ك��ان 
بارتياح  ورب��م��ا  ���س��اأق��ول��ه،  م��ا  لقلت  مغربياً 
الُجبن،  ُي��دّب��ره��ا  ال��ب��ذاءة حين  اأك��ب��ر. لكن 
وت�����س��در ع���ن ���س��اع��ر ل���ه ح��ي��ث��ّي��ة، ت�ستحق 
اأي�ساً،  وللغرابة  ولالأ�سف،  �سريحاً.  كالماً 
االعتذارية  ه����ذه  ي��ت��ن��اول  ل���م  اأح������داً  ف����اإن 
البائ�سة بكلمة، بل حتى مو�سوع الق�سيدة 
نف�سها لم يتطّرق اإليه اأحد با�ستثناء مقال 
لل�سديق عبده وازن، والذي عاد وناله من 
اأن  دون  م��ن  الكثير  يو�سف  �سعدي  �ستائم 
ي�سّميه في اعتذاريته تلك: المهّرج، كويهن 
في خدمة الحرَمين ال�سريفين، �سّباغ في 

خيمة دبي...
ولو بقي �سعدي على موقفه في الق�سيدة 
اإنه  ل��الأم��ر م��ب��ّرٌر م��ا، ولقلنا  االأول���ى لكان 
من  يغ�سب  اأن  لل�ساعر  يحّق  واإن��ه  ب،  َغ�سَ

م��ه��رج��ان��ات واأم������وال ت��ّف��ه��ت و���س��ّخ��ف��ت كل 
�سيء. لكن ما ورد في اعتذاريته )اأين منها 
ينّم  اإ���س��ح��اق(،  اب��ن  اإل��ى  المتنّبي  اعتذارية 
�سّتى  ب�سغائن  ممزوجة  عرجاء  خّفة  عن 
غير مفهومة من �ساعر اّدعى الت�سّكع منذ 

فتّوته.
المهزلة المكتوبة على دفعَتين بقلم �سعدي 
اأُعجبنا  وطالما  ب��ل  نحترم،  ال��ذي  يو�سف 
ب�سخطه وغ�سبه الدائَمين، "هفوة" كبيرة 

نتمّنى لل�ساعر ال�سفاء العاجل منها.
***

ال�سوري؟ "النّخا�س 
ر في ال�سعر والفكر... لكن اأدوني�س محرِّ

دارٌة باري�سية؟
لكن اأدوني�س ي�سكن �سّقًة متوا�سعًة...".

ونحن نتابع على طريقته المتذاكية:
�سعدي يو�سف؟

اأن  ي�ستطيع  ال����ذي  ال��وح��ي��د  ال�����س��اع��ر  ه���و 
الحماقات  ك��ّل  واح���دة  ق�سيدة  ف��ي  يجمع 
التي يمكن اأن يرتكبها �ساعر طوال حياته.
ماهر �سرف الدين

فّواز قادري

يكفي  م����ا  ل����دي����ك 
لكامل اليوم

ب�سعة اأرغفة
وبندورات عّدة

������س�����اي و����س���ج���ائ���ر 
وبيرتان باردتان

تكفي  واأ������س�����ئ�����ل�����ة 
الإقالق الكون

فقط ال تت�سّقْط
تظّنهم  من  اأخ��ب��ار 

اأ�سدقاء
ال تقراأ بريدك
ال تفتح التلفاز

وال ترّد على اإلحاح 
رنين الهاتف

ال تطّل من ال�سرفة
لقدوم  ت����اأب����ه  وال 

الع�سافير 
ف������ي ه��������ذا ال����ي����وم 

الم�سم�س
ل������زق������زق������ة  وال 

الن�ساء
ف�����������ي ال�����������������س��������ارع 

المحاذي
اأي  ع���ل���ى  ت���ب���ِك  ال 

�سيء
اأو  ح����ن����ي����ن  م��������ن 

ذكرى،
الحياة  تنق�س  اأن 

اأو تزيد
على الطفولة 

اأعين  اأم����ام  م��ل��ق��اة 
بال قلب

ع�����اري�����ة وج����وع����ى 
ه����ك����ذا ف�����ي ع�����راء 

العالم
ل�����������ح�����������روب ل����ه����ا 

الحمد 
للموت المارد

ل��������������ل��������������ك��������������وارث 
وال�������م�������ج�������اع�������ات 

الطازجة
ال ت�سِغ اإلى �سراخ 

جارك
اأو في   في المبنى 

المدينة 
 اأو في قاّرة اأخرى

ع���دال���ة  ت�����س��ت��م  ال 
العالم العمياء

وهي تتخّبط
ب������ي������ن ال�������������س������ارع 

والر�سيف
بين قرية �سغيرة

وقارات بكاملها
ب����الدي  ت��������رّدد:  ال 

بالدي 
اآه بالدي

كاأنها حليب اأّمك
في �ساعة فطامك 

االأولى
هذا  اأن  ت��ح�����ّس  ال 

الكون بيتك
�سريرك  واالأر�����س 
عليه  ت���ن���ام  ال�����ذي 
ب���ك���ام���ل اأح���الم���ك 

وال ت�ستفيُق
م��������ار���������سْ م����وت����ك 

كاماًل
واحد  واح��د،  ليوم 

فقط.
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�سوقي م�سلماني

�سليمان الأ�سعد

اإذا غلََّق الحبُّ اأبوابه 
ف��ي قلبها  اأن���َت  التي  راودت���ْ��َك 

عن مجونَك
ي�ستطيل  ���س��رف��ة  اإل�����ى  ت��ه��ف��و 

النخيُل على عر�ِس اأ�سجانها
ت�ستحّم  ام������راأٌة  ب��ه��ا  ت�����س��ت��ظ��ّل 
ليمون  ين�سج  البحر  برائحة 
وجنتها في ال�سباح اإذا اأ�سرقْت 

�سم�ُسها من مغيب الحكايِة
في  ال��ظ��لَّ  تن�سر  بدالية  تلهو 

ح�سنها 
�س اأعنابها في يديها. وتعرِّ

اأب������واب������ه  ال������ح������بُّ  غ�����ّل�����ق  اإذا 
ت�ستميل  ال��ت��ي  وا���س��ط��ف��ْت�����َك 

اليمام اإلى ركبتيها 
�ساقها  ع�����ن  ت���ك�������س���ُف  ح���ي���ن 

للغوايِة
ينداح نعناُع اأنفا�ِسها في �سريٍر 

ُتهّيئه بالزنابِق،
تهوي على كتفيها 

عْت �سدَرها للهواِء اإذا �َسرَّ
وجالْت بكّفك تفت�سُّ اأزرارها 

����ل  ت����وؤجِّ ال  ع���ا����س���ف���ة  م���ث���ل   -
اأ�سواَقها

منهٌك  ع��ا���س��ٌق  يطلقها  ح��ي��ن 
بالخطيئِة -

يا�سميٍن  ع��ن  ال��ث��وب  ينح�سُر 
يطّوق في رّقٍة خ�سَرها 

ث���م ت��ب��زغ م���ن ظ��ه��ره��ا غيمٌة 
لتكّلل مخدَعها بالقرنفْل

***
على  ال���ظ���الُم  ا���س��ت��ت��ّب  م��ا  اإذا 
�سرفة الوقت تنهي على عجٍل 

ما بداأَت
��ز ف��ي ع��ت��م��ة ال����درب بين  ُت��م��يِّ

ب����ي����ا�����س ال�����ن�����دى واح�����م�����رار 
العنْب!

فتدرك في �سحوة الروِح
في  ال����ن����ار  اأ����س���ع���ل  ال������ذي  اأّن 

ج�سمها كان اأنَت 
فتنتها  االآن  اأيقظ  ال��ذي  واأّن 

كان اأنَت
واأن الذي قال "َهْيَت لها" كان 

اأنَت.
يتهّتك،  ن��ا���س��ٍك  ع��ن  ف��ت��ب��ح��ث 

ت�ساأله عن جموحك:
اأن النفو�َس  "من �سوف يق�سم 

التي تاأمُر ال�سوَء
قد ترعوي بالعظاِت 

اأن  للبنف�سِج  نف�ُسه  لْت  �سوَّ اإذا 
ي�ستهْيها؟"

فينهرَك النا�سُك المتهّتُك في 
حيرٍة:

القمي�َس َيُقدُّ  "من 
ُب جمَر  اأدركْتَك يداها تهرِّ اإذا 

ا�ستهاٍء حميٍم اإلى ناهديها
تها  عفَّ وه��������ِج  ف�����ي  ف���ت�������س���ع���ل 

َرْر؟ م�ستطيَل ال�سَّ
تبيعَك  ح��ي��ن  ���س��ت��ف��ع��ل  وم�����اذا 
ع���ب���داً رق���ي���ق���اً اإل�����ى ���س��ّي��د في 

البعيِد؟
ي��م��وج ب���َك ال��ع��م��ُر ت��م��ك��ث في 

قعِر بئرَك 
ت�ست�سرخ العابريَن

نادٍم  اإلى  ت�سغي  القوافل  لعّل 
في �سحيق االأ�سى"

تنازع  اأخ���ي���راً  ت�سحو  ث��م   ...
اأنفا�َسَك الاله��ث�اِت

من  لّجٍة  في  تغرق  كنَت  وق��د 
رحيٍق تبلََّل باالأمنياْت!

1- غزال اآخر 
الأّن كوناً اآخر في الراأ�س االآخر 

في راأ�سك
اأن ال�سجر هو  اإق���رار  اإّن��م��ا م��ع 

ذاته ال�سجر الذي تراه
هي  اأي�ساً  تراها  التي  ال��زه��ور 

ذاتها 
والبحر االأزرق الجميل الرائع 

هو ذاته 
والَحَمام هو ذاته 

ونهر الحياة المقّد�س هو ذاته 
الأّن كوناً اآخر في الراأ�س االآخر 

في راأ�سك 
يجنح بك نحو كون اآخر 

تفرد جناَحيك لقلب اآخر 
اأنظف، اأطهر 

واأرّق.
**

االأبي�س وفي  الأنك ترحل في 
االأ�سود 

ولي�س بالتاأكيد اللون االأبي�س 
واللون االأ�سود 

واالأ�سود  الم�ِسّم  االأبي�س  اإنما 
م  الملذوع والُم�َسمَّ

الأنك ترحل في الفو�سى 
فو�سى الالكمال

باإطالق 
فو�سى  في  رحيلك  في  وحتى 

رحيلك 
الأن���ك ت��رح��ل وح��ت��ى ف��ي غربة 

الغربة 
هذا الوجوم 

على وجهك. 
**

وال تفتاأ تخرج 
وال تفتاأ ترجع 

ولي�س اأن تخرج من البيت 
واأن تدخل اإلى حانة 

بل اأن تخرج كما تخرج ال�سجرة 
االأزرق  ال��ب��ح��ر  ي���خ���رج  وك���م���ا 

الجميل الرائع 
وكما تخرج الزهور 
وكما يخرج الحمام 

وال تفتاأ ترجع 
بندوب. 

 
2- العين 

لي�س كّل عين لها عين اأخرى 

كّل  لي�س  اأّن  تعلم  كما  ت��م��ام��اً 
قلب فيه قلب 

ومثلما تعلم كيف واأنت تتقّدم 
تتراجع 

عين فقط ت��رى واأخ��رى ترى 
اإّنما فيها عين تقراأ وتفهم 
وعين فيها عين فيها عين 

عندها الحكمة. 
 

3- اأرواُح دخان 
وال  ت��ع��ّد  ال  اأرواٌح  دخ����اٍن  وف���ي 

ُتح�سى:
اأرواح تدمع  اأرواح تدمع فَرحاً 

واأ�س���ف���اً  ح��زن���اً 
اأرواح  الماء  على  تم�سي  اأرواح 

حا�سرة غائبة 

اأرواح  اأ�سنان  لها  �سر�سة  اأرواح 
تزحف 

واأخرى تم�سي واأخرى تطير 
واأرواح ت�سرخ بجنون 

في دخان اأرواح مك�سورة 
من  وكم  مطفاأة  روح  ِمن  وكم 

روح رماد بارد. 
 

4- وراء الطبيعة 
كثيراً اجتزُت الدرَب هذه: 

اجتزُتها هارباً اجتزُتها عابراً 
واأنا  اجتزُتها  فاتحاً  اجتزُتها 

اأحمل على ظهري مّيتاً 
واجتزُتها واأنا راجع 

كثيراً اجتزُت الدرب هذه 

وجميعهم معهم خبر 
ال�ساحقة  االأغ��ل��ب��ّي��ة  اأّن  غ��ي��ر 

را�سية 
بما عندها 

واالأقلّية 
قِلقة. 

 
5- حتى 

اأورقْت واأزهرْت 
زمجَر واأزبَد 

بكْت وذرفْت دموعاً 
اّت�سَع بال نهاية 

والمو�سيقى �ساللم 
والعطر اأحالم 

وجوهرة هي كلمة 
اأبعد من المكان.

فار�س حّرام

... ثّم ل اأحد
ولكثرة تقّلبي 

في النوم، 
كان طعاُم وجودي

في الثالجة، 
و�سدى �سخيري في الهواء

ُيبعد عني اأ�سدقائي؛
وكان بيتي يتغّير
بين كّل حركَتين

على ال�سرير،
وهكذا اأم�سيُت حياتي...

اأنام،
واأتقّلب،

واأ�سخر...
حتى غدوُت

غرفَة النوم التي
في "الطابق الثاني".

لَّم وكانت على درجات ال�سُّ
اأوعيُة الندم الكبيرة

الأنني
نُت حياتي ال�سرا�سَف  �سمَّ
وروَح القطن:  

 بغير فجٍر   
يوقظ  فيَّ   

َة ال�سداقة، حا�سَّ
اأو انتباهٍة  

ت�سبُه االإن�سان. 
وكانت تلمع

في حافة ال�سرير
اأ�سياء بعيدٌة 

فقدتها، ثم فقدتها،   
مّرتين.

�سيَئين  اأك�������ث�������ُر  وك����������ان 
ي����ح����زن����ان����ن����ي ف������ي ذل����ك 

�سيَئين:

ال�سم�س
        التي ال ُتلم�س، 

وال�سم�س
        التي ال ُتلم�س. 

مثاًل...
لي�س في اأن توَلد،

اأو اأن تتعّذب باأغ�سانك، 
الأنك �سجرة وحيدة.

اأو اأن تحب،
اأو تكره.

ولي�س في اأن تكون مدفاأُتَك 
�ساعَة ال�ستاء المك�سورة.

اأو اأن ُتال�سيك
         �سحكُتك

في ممّر. 
اأو اأن تتال�سى

بالمعنى المعاك�س 
ال�سمك.

الكلماِت:  ه���ذه  ف��ي  لي�س 
توَجُد الكلمات التي 

تريد تهدَئَتها 
لُتْكَتب.
... اإّنما

مٍة في بّحٍة غير مج�سَّ
يكونها المطر 

مو�سكاً
ال ي�سقط...

بكاُء الحرّية المهجورة.
حين تت�سّمم النا�َس

في طعامك،
وتبلغ اأرواُحهم ثياَبك،

ثم ال تقدر
اأن ت�ساأل

اأو اأن تجيب.
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معتّز ر�سدي

الفجَر، نقلُت مياه اأمطار 
ليلة  حلمي،  ف��ي  �سقطت 

البارحة 
اإلى  قديم  ب�سطل  نقلتها 

قبور
�سواي  ع���ل���ى  م�����س��ت��ح��ي��ل 

بلوغها.
 

هل هذا هو ال�سعر؟
وهل اأنا ال�ساعر المحدث؛ 

برومثيو�س
ب�سطل في يد، وفي يد

م�سعل مك�سور؟
 

ال اأقمار فوقي 
ال �سماء 

وال نجوم
 

فوقي اأر�س معركة
 

في  �سم�سي  ان��دث��رت  ه��ل 
رقاب مذبوحين

ع���ل���ى ال���ه���وي���ة، دم����اوؤه����م 
اختلطت ومياه المطر؟

وهل اأنا ال�ساعر المحدث
يطبق  ال���ن���ث���ر  ق�������س���ائ���ده 

كّفيه عليها الذبيح
���س��يء... كل  ك��ل  فيختفي 

�سيء
ال�����������س�����ع�����ر، وال�����������س�����اع�����ر، 

والم�سعل
الماء

الذي في ال�سطل
وال�������ح�������ل�������م ال�������������ذي ف���ي 

الق�سيدة، ينطفىء.

عبد الوهاب عّزاوي

خلود الفالح

كالكيت اأول مّرة
خ���ّب���اأ رائ��ح��ت��ه��ا في 

مالب�سه ال�ستوية
م����خ����ّدة ن���وم���ه في 

الغ�ّسالة 
ا�سمها

ع�سق  م������واع������ي������د 
قديمة 

نّظم كل �سيء
فّكر في كل �سيء 
فهر�س كل �سيء 

في اليوم االأول
ابت�سم

اليوم الثاني 
ابت�سم

اليوم الثالث 
ابت�سم
اليوم

الرابع
الخام�س 

.

.

.

.
العا�سر
ابت�سم 

كالكيت ثاني مّرة

في الذكرى االأولى
اخترع �سوءها. 

***

�سكراً
لطالء االأظافر

ل�سعرِك 
ب�سيباته الثالث 

للتواريخ
االأ�سماء 

ال�سور
وه����������������م ال��������م��������دن 

البعيدة 
المناديل المعّطرة 

ل�����ل�����ق�����������س�����ا������س�����ات 
الورقية 

في �سّلة المهمالت 
�سكراً

لمب�سرة الطماطم 
ل�������ل�������م�������ك�������ن���������������س�������ة 

الكهربائية 
�سكراً
نيابة
عني
عنك
عني
عنك
عني

عنك.
***

ال�ساعة  ف����ي 
الثانية ع�سرة

ي���������س����ت����ف����ي����ق 
فراغِك 

جزءاً  لي�سير 
من الليل 

ت�������س���ب���ح���ي���ن 
 new امراأة

ب�سطوع اآخر 

بعيون اأخرى 
بع�ّساق ُمرهقين

م�ساحة  ت��ق��ي�����س��ي��ن 
وعود

اأ�سبوعك الفائت
تبحثين

في درجك
الُمغري 

البنتك اأختك 
عن بانادول

م����������������ن دواع���������������������ي 
ا�ستعماله:

ال�سداع،  ت��خ��ف��ي��ف 
الزكام 

األ����������م ال����ح����ن����ج����رة، 
اآالمك 

الثانية  ال�ساعة  في 
ع�سرة

ي�ستفيق فراغك
ل����ي���������س����ي����ر ج����������زءاً 

منِك.
***

بعدك على بالي 
ق���������������س�������ائ�������د اآن�����������ا 

اأخماتوفا 
م�سهد �سينمائي

م����������ن اك�����ت�����������س�����اف 
االأ�سياء 

ال�سحك والن�سيان 
االأخريات 

م����ن����ف���������س����ة �����س����ور 
ثقيلة 

اأنا عندي حنين 
يدان

وط������ب������ق ال����ب����ي����ت����زا 
ال�سهّي.

ف��ي ه���ذي االأي�����ام اأن����ام ك��ث��ي��راًً، اأغرق 
يتمّوج،  يتجّعد،  وال�سوء  ال��روؤى  في 
فاأ�س  واأ���س��ح��ذ  داخ��ل��ي  اأن��ي��ر  يختفي، 
وقلبي  كلبي  مزاجي  واأم�سي،  ال��روح 
فاأنه�س  ال�سحو  يغافلني  ع�����س��اي. 
اأغّير  �سلحفاة،  اأو  ك���دبٍّ  �سباتي  م��ن 
مو�سيقى نومي. اأ�سع مو�سيقى كوبية 
اأرمنية  اأو  بيتهوفن  على  اح��ت��ج��اج��اً 
قريباً  فيفالدي  ويبقى  بباخ،  �سماتًة 
الوقت  ال�سرق.  عن  غريبة  كاأحجيٍة 
م�سم�سة،  الريح  مخبوٌل،  �ستاٌء  االآن 
والمطر فو�سوي النقر، واأنا ما زلت 
نائماً كعنكبوٍت ُمْغَبرٍّ باأرجٍل ملّونة. 
اأفتح عينّي، ال�سوء ي�سحبني من بين 
اأتذّكر  النافذة،  من  اأنظر  الرمو�س، 
- جارتي  ال��داخ��ل��ي��ة  ج���ارت���ي  ث��ي��اب 
اأن  اأيعقل   ،- االأربعينيات  اأواخ��ر  في 
ُين�سر كل�سوٌن اأزرق على حائٍط بني؟ 
الرطبة.  الجن�س  زهرة  اإنها  اأج��ل... 
اأح���ت�������س���د ف����ي ال���ف���را����س واالأح�������الم 
ك�ستناء  حّبة  ينّقل  كطفل  تتقاذفني 
حارقة بين اليَدين، وال�سداع يطّن. 
كفر�س  اأمتطيه  بطيئاً،  يمّر  النهار 
عدُّ  اأُ المقّو�س،  �سريري  في  واأج��ري 
اأج�������ل... �سّيد  �����س����اأرى.  ل��م��ا  ن��ف�����س��ي 
ال���م���ك���ان اأن������ا، ���س��اأخ��ل��ق ال���ع���ال���م من 
جديد، واأفتر�س ال�سالالت، �ساأرّو�س 
التاريخ، ثم اأنه�س دون رموز كبيرة. 

في  كالم�سمار  ي��ن��زرع  ال�سم�س  �سوء 
راأ�سي ال�سلد، راأ�سي جوزة هند ُتثقب 
في�سيل ماوؤها على وجهي، واأنا اأبت�سم. 
البحر  قعر  ف��ي   - اأذك���ره  ال  فا�سل   -
راأيت ن�سوًة م�سربالٍت بال�سواد ي�سرن 
فوق االإ�سفلت، قلوبهن مائلة ك�سموع 
زوج  ي�سترها  اأن��ث��ى  م���ّرت  ال��ك��ن��ائ�����س. 
وحولها  ملّون  َف��را���ٌس  �سعرها  حمام، 
في  كنت  كالمجاذيب.  ال��م��وج  قطيع 
الطرية،  االأر����س  على  اأجل�س  القعر 
ي��ري��د م��ن اهلل غ��ي��ر تينٍة  ك��ح��ج��ٍر ال 
اأنجح في  لم  فيئها، وحيداً.  ينام في 

و�سع نهايٍة �سعيدة لمنامي - اأجل اإنه 
منامي باعتباره ملكي واأنا مخرجه - 
لم اأفهم في لحظات ال�سحو اأو النوم 
الُم�سجر.  زه�����دي  ���س��ب��ب  ال��ن��اق�����س 
باأ�س  ال  ع�سرة،  الثانية  االآن  ال�ساعة 
االأم���ور. ترتيب  الأع��ي��د  قلياًل  ���س��اأن��ام 
ملٌح. دمٌع. بقعة دٍم على ثوٍب اأبي�س. 
يعجبني  لم  ي�سبه...  ما  تحت�سن  اأّم 
ما راأيُت. األم اآخذ كفايتي من الوجع 
اأتململ، وظهري يتكّور  في ال�سحو؟ 
كدرع �سلحفاة، والموبايل يئّن: "اإنها 
اأكتُمه،  والن�سف".  ع�����س��رة  ال��ث��ان��ي��ة 

واأغرق. اأ�سرُد. خلف زجاج ال�سرفي�س 
ال�سّباك،  تقرع  المائية  اأنامُلها  ْت،  مرَّ
ل����م اأع�������رف م����ن م���ّن���ا ف����ي ال����داخ����ل، 
وعيناها  ك�����س��ع��ف،  ط��وي��ل��ٌة  رم��و���س��ه��ا 
�سّرُتها  االأ�سفل،  اإلى  وا�سعتان، نظرُت 
لكْن،  كالفاتحين.  اأم�سي  واأن��ا  ب��اب، 
اأ�سير  ك��ن��ت  ���س��ح��اي��ا،  اأو  ن�����س��ر  دون 
واأنا  اأبت�سم  الحب.  عن  كن�ّس  خفيفاً 
اأبت�سم  نائم.  واأن��ا  اأبت�سم  اأران��ي  نائم. 
الأني اأراني اأبت�سم واأنا نائم... اأغيب. 
ف��ي ال��ك��ف��ن ���س��ف��ت��اك ال��رط��ب��ت��ان فوق 
االأعلى  وفي   ، رُّ َي�سِ وال�سمت  �سفتّي، 

تعلو التراتيل للمذبحة المقبلة، باب 
واأجهزة  المخبرون  يحر�سه  المقبرة 
االأم�����ن، وال��م��وت��ى ل���وؤل���وؤ م��ن��ث��ور. في 
الكفن راأيتِك، كنت تغ�سلين ال�سحون 
ة عالقة على  بيَدين راع�سَتين والغ�سّ
ال�سفة ال�سفلى، اأقترب الألثمها، ت�سقط 
قبل و�سولي، فتئّن ال�سحون... يغيم 
الموت.  نف�سي لطقو�س  اأعّد  المكان. 
ركوٌد طويل، ومفا�سل جامدة، وزاٌد ال 
الكفن  في  هنا  الذكريات،  نهائيٌّ من 
باألوان  م��ك��ت��وم��ًة  ال��ع�����س��اف��ي��ر  ت��ك��ب��ر 
داليًة،  تنمو  وروح��ي  للري�س،  فاقعة 
ع��ل��ى ث��م��ره��ا ق��م��ٌر ف�����س��ام��ي. الكفن 
اأرى.  م���ا  ي��ع��ج��ب��ن��ي  ال  ال.  ي�����س��ي��ق. 
اأ�سحب  ال��م��ق��ّو���س،  ال���ج���دار  اأ����س���رب 
خلفه  اأ�سحب  اأحب�سه،  عميقاً،  نف�ساً 
ال�سلوع.  بين  م��ن  اأخ���رج  ع��ّل��ي  اآخ���ر 
ما  الملك،  واأن��ا  البكر  اأر�سي  المنام 
اأج��ري في المكان. ال  ال��ذي يجري. 
�سيء يتغّير. عالق اأنا في م�سيدتي. 
هيي. يا من هناك. هيي. اأيها النائم 
ا�سُح.  �ستائي.  ���س��ّب��اك  على  ك��ذب��اب��ة 
اأنثاي.  اأي��ن  المكان.  �سّيد  اأن��ا  اأع���وُد. 
اأين مالمحي؟ الكفن ي�سيق. اأريد اأن 
اأغفو الأعيد ترتيب االأ�سياء. ال�سمت 
االآذان.  اإن���ه  تعلو.  وال��ت��رات��ي��ل  ي�سّر 
عّلي  ال�سجيج  خّفف  اهلل  يا  اهلل.  يا 
االأ�سياء. ترتيب  الأعيد  قلياًل  اأغفو 

تف�سيل 
من لوحة 
لرينيه 
ماغريت
.)1898(
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جثث نحو بيت اهلل
في ثقوب البالد جّرحتني الدموع

علتني ذخيرة فا�سدة ودفعت بي غيوٌم 
ال عهد لي بها نحو التراب.

النجوم  بك�سر  م��زدح��م��ة  اأع�����س��ا���س��ي 
وفتائل قناديلي ال ت�ستعل

ها اأنذا... عند الفجر
هنا يكون ترتيلي

هنا يكون اإ�سرائي.

ال��ت��وب��ة، و�سعوا  اأج����ل  ال���ن���ا����ُس، م���ن 
خطاياهم في كي�س ورموه في القفر.
�سنعوا  الخال�س،  اأج��ل  من  النا�ُس، 

مالب�س بي�ساء لهم
نه�سوا، عند �سروق ال�سم�س، ورفعوا 

الرايات و�ساروا
في االأيام الباردة نه�سوا ورعوا الرايات
حين �سدحت اأ�سوات الفجر واهتّزت 

االأعمدة المقّد�سة
اأج�سادهم  وغ�����س��ل��وا  ب��ي��وت��ه��م  ت��رك��وا 

و�ساروا
ف���ي ذل����ك ال���وق���ت، ف���ي ف��ج��ر يقطر 

بالخوف
كان الم�سلحون يتقّدمون 

والنار  ح��ول��ه��م،  ت��ح��وم  خفافي�سهم 
تطبع اأقدامهم

من ثقوب البالد كانوا يمرون
من ثقوب كانوا ي�سفرون.

***
على يدي ينمو الح�سي�س

على فمي تنمو القيود
المراآة تنبُح، تخرُج منها الذئاب

نهاٌر اأزرق ملفوف
اأ����س���رَب عندك  اأن  اأري����د  ب��ي��ت اهلل  ي��ا 

الماء واأنام
حولك  اأدور  اأن  اأري���د  البيت  اأي��ه��ا  ي��ا 

مثلما يدور طفٌل حول بيته.
اأيها المكان المك�سو بال�سواد اأريد اأن 

اأعترف باأخطائي
الم�سلحون يف�سدون الِحلم

جثث نحو بيت اهلل ت�سعى
جثث تعتذر عن عدم الو�سول

جثث لم يكن بو�سعها ال�سباحة
جثث لم يكن بو�سعها الطيران

جثث... جثث.

جيو�س
كم مرة نوؤ�ّس�س جي�ساً؟

�سه للهزائم؟ وكم مرة نعرِّ
كم مّرًة ن�ستعمله �سد اأهل البالد؟

كم مرة نحّله؟
كم مرة نربطه؟

جيو�س... جيو�س
بقايا  اأو  ج���ي���و����س...  ت��اري��خ��ن��ا  ك���ل 

جيو�س...

عندما اأ�سبحُت جندياً
كنُت اأداري البغال الجريحة العائدة 

من الحرب
����ب ���س��ي��دل��ًة م��ح�����س��ورًة في  وك��ن��ُت اأرتِّ

الجبال
للن�ساء  �سغيرٍة  �سمٍع  تماثيل  اأ�سنع 

خزعل الماجدي

الالئي اأحببتهن
واأ�سعها في جيوبي

ن مذكراتي ومخاوفي اأدوِّ
كان الجنراالت يقودوننا اإلى الموت

وببغالي  ب�����س��ي��دل��ت��ي  األ��������وُذ  وك���ن���ت 
الجريحة

خرجُت من ذاكرة المقابر
ال���ورق لم  م��ن  ل��ي ف��ردو���س��اً  و�سنعُت 

يقبل اأحٌد الدخول اإليه.
في طا�سلوجة...

تركت البروق ت�سرُب اأنهاري وتفي�ُس 
بخرافاتي

ال����ح����روب ف�سول  ن����ار  ت��ح��ت  ك��ت��ب��ُت 
)خزائيل(

كنُت اأرى اأنهار دموعي تحت اأقدامي
جيوب  في  تتكاثر  اأح��زان��ي  اأرى  كنُت 

الجنود الذين ال يعودون.
لم تكن بندقيتي مح�سّوٌة

كنُت اأُفرغها من الر�سا�س واأنام ب�سالم
اأحلُم باأ�سدقائي الذين في المنافي.

المراآة التي معي لم تكن تحمل �سوى 
العقارب

ل���م ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا ي��ن��ب��وٌع واح������ٌد، ولم 
يظهر فيها طير

ع خيوط العناكب وتن�سرها. كانت تلمِّ
�سّباٌط ي�سعدون الم�سالت ويطلقون 

النار على تماثيلي
واأ�ساطيري وكتبي وبغالي

كنُت اأتحا�سى ر�سا�سهم بال�سمت
الم�سالت  ي�����س��ع��دون  ب��م��رٍح  واأدع���ه���م 

وينزلون منها
كنُت اأ�سغي اإلى ال�سماء

واأنحدر بعيداً عنهم دون ورقة اإجازٍة
ودون وداع.

***
كفى حروٌب...

قالها اأطفالنا الآبائهم
نريد فجراً بال طائرات

نريد �سباحاً بال هتافات
كفى حروٌب

لماذا تفعلون هذا بنا؟
نريد وطناً اآمناً

واأطّباء  وع��ل��م��اء  ���س��ع��راء  اآب�����اًء  ن��ري��د 
ور�ّسامين

ال نريد اآباء محاربين.

اأنهار غام�سة
1

ال يتوّقف اأنين الفرات
مدن قديمة غرفت فيه

وقوارب كثيرة اختفت
في  ركبهم  ح��دَّ  يغو�سون  الفالحون 

�سفَتيه
وم�ساعل النار تزداد واأ�سباح المرايا
لم اأ�سمع اأ�سوات الم�سي على الماء

لكن طبواًل هدرت مع االأمواج
ما الذي يجري؟

لماذا يرتجف الفرات هكذا؟
وما هذه االأ�سباح على اأمواجه؟

2
ُنهزم كل يوم... الأن االأنهار ال تر�سى عنا
�ساقت  ال�سماء  الأن  ي���وم...  كل  ُنهزم 

ذرعاً بر�سا�سنا
ن�سعر  ال  الأن����ن����ا  ي��������وم...  ك����ل  ُن����ه����زم 

بالهزيمة.
3

في الما�سي
ُيحيطان  م�����س��ت��ع��لَ��ي��ن  ال���ن���ه���ران  ك���ان 

باأر�س نفٍط خاملة
اليوم...

نهران منطفئان يحيطان اأر�س نفٍط 
م�ستعلٍة

منظٌر متناوب: ماء ونار
                غرق اأو حريق.

4
اأنهار  اأرواحنا في ال�سماء

ال في هذه الحفر الطويلة.

بيو�س الأفاعي
يبحثون عن مخابئ الأوالدهم

ي�سّدون باأيديهم البروق
ي��ب��ح��ث��ون ع��ن ظ���الم ال ي��ت��ع��ّرف فيه 

اأحٌد اإليهم
ي�سحبون الهاوية من تحت اأقدامهم
يبحثون عن مكان ال تاريخ له وال مراآة

يخططون اأحالمهم باالأ�سود

المبنى  ف���ي  دخ���ل���وا  ال��ع��ائ��ل��ة  اأن����ف����ار 
ال�سامت الموح�س

ينفخون الطوفان بدموعهم
االأنفار ال�سبعة الذين ال يكرهون اأحداً
يتر�سون جلودهم بالمرح وباالأوهام 

االأنفار ال�سبعة رك�سوا هرباً من البرد
يت�ساقط طابوق ق�س�سهم

االأنفار الذين ظهروا في بيو�س �ساحبه
فق�ست حولهم  بيو�س االفاعي

وحين ناموا
لم يفيقوا ابداً

***
هناك من يرمي من االأعالي

على خارطة هذه البالد بروقاً
هناك من ي�سفها بالهاوية

هناك من يخطط مدنها باالأحمر
هناك من يدفع باالأحجار

في  وُيفلتها  رياحاً  ي�سنع  من  هناك 
اأزقة البالد

البالد التي تنطرح مثل اأم عائدة من 
دفن ولدها

البالد التي تتبخر فوق نار ما�سيها
هناك من يعيد �سياغة هذا الما�سي 

باإتقاٍن
وي�سعه  جمٍر  اإل��ى  يحّوله  من  هناك 

تحتنا
على  ال��ن��ار  يطلق  يجعله  م��ن  ه��ن��اك 

النا�س.
***

�سبع مّرات
اأ�سعلُت �سمعًة

فانطفاأت:
ليل العراق ما زال طوياًل.

في اأّي قبٍو؟
هكذا انب�سطت اأقدارنا اأمامنا

لحًى تنبت باإهمال
ود�سادي�س مّت�سخة

ورك�س دائم
في اليد اليمنى تنكة النفط
وفي الي�سرى كي�س الخ�سار

نرك�ُس باتجاه الغروب/ نرك�س هرباً 
من الحروب

نجمع اأغرا�سنا في �سّرٍة

ع اأعمارنا ب�سهرات ممّلٍة ونرقِّ
نتباهى...

مّرة باأ�سولنا واأخرى بعلوِّ �سوتنا
واأخرى  الم�سكينة  بخرافاتنا  م���ّرة 

بعدد خرافنا
نغطُّ ونطلع من برك الطين والنفط

ماذا جنينا �سوى الرك�س وال�سراخ
اأج�ساٌد �سمينة اأو نحيفة... ال فرق

واأنفا�س كريهة ولهط
ال�سياط على ظهورنا

وكذلك اأطنان المجد الزائف

اأين تعّلمنا كلَّ هذا ال�سبر؟
اأين عرفنا كلَّ هذا الذّل؟

في ما�سينا هناك ما ي�سير اإلى ذلك
ولكن لي�س اإلى هذا الحّد

ل��ق��د اأح�����دودب�����ت ظ���ه���ورن���ا م���ن كثر 
االنحناء

لقد اأكلنا الوحل ولم نتكلم
في اأّي قبٍو در�سنا حبَّ الموت؟

وفي اأّي حفٍر تعّلمنا  كل هذه الهزائم؟

حروبنا المتنا�سلة
الحروب هي  تكون هذه  اأن  يمكن  ال 

اآخر حروبنا
ال �سك في اأننا نختزن حروباً كثيرة 

للب�سرية ولنا
الحروب  في  انقر�ست  اأجيال  ثالثة 

ال�سابقة
ال�������س���وارع  ف����ي  االأط�����ف�����ال  زال  وم�����ا 

يتدّربون على الحروب
الخمط...  الح�سي�سة...  الت�سّول... 

اللواط
يتدّثرون ب�سظايا المفّخخات

ال يحّبون �سوى بقايا االأ�سلحة
اإنهم يتلّثمون

وي���رم���ون ال���رّم���ان���ات ال��ي��دوي��ة على 
بع�سهم

خم�سة ماليين طفل 
تغلي في روؤو�سهم االأيام

وقد ن�سوا اآبائهم الطاعنين في الموت
كيف تتوقف حروبنا؟

اأجرة قتل الفرد الواحد ب�100 دوالر
اأجرة تفخيخ ال�سيارة ب�1000 دوالر

اإ�سافية  اأجرة و�سع م�سامير وخردة 
ب�100 دوالر

اأجرة تفجير اأنبوب النفط ب�400 دوالر
ال�����س��اروخ ع��ل��ى البيوت  اأج����رة رم���ي 

ب�100 دوالر
دوالر اأجرة خطف امراأة ب�300 

الإ�سعال  كافية  ال��دوالرات  من  األفان 
الرعب في يوم واحد

وي��م��ك��ن زي�����ادة ال��م��ب��ال��غ ل��م��زي��د من 
الرعب في االأيام القادمة

وهذا �سيطيل حروبنا لع�سرات ال�سنين
واإن خمدت نار الحروب

ف�سيكون الجمُر تحت الرماد
ب��ق��ل��ي��ل من  ن�����اره  ت�����س��ّب  اأن  وي��م��ك��ن 

البنزين بدوالٍر واحٍد فقط.
...

�سمت القبور
ال يتوّقف عن الكالم.

تف�سيل من لوحة لجواد �سليم )1920(.

حينما غادر بقلبي
خّلف وراءه

بقعاً من دم.

ي�سدر لج�سدي 
ة رنين ف�سّ

قديمة،
حينما تلُم�سني 

اأ�سابعه.

قديمة
واأخجل بها.

الليل واأنا
نتواطوؤ معه

في �سرقته قبلًة.

لعناية جابر
قدماه قرب قدمّي

ال تتدّثران بالليل 
ذاته

امراأة اأخرى
اأم... فارق توقيت؟

عن ُقبلته الم�سروقة
لم اأخبره قط:
كانت لذيذة...

الليلة
هذه الليلة،

بيننا الطاولة 
ممتلئة

وال ُتخفي اللّذة 
المتوّعدة.

لقا�سم حداد
الثلج ال يكتفي من 

التعّري
في ح�سرة ال�سم�س

هي
متعة خال�سة.

في العتمة لي�ست 
فقط المراأة

ال تختلُف عن المراأة
الرجل اأي�ساً.
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يف نا�شفيل اأم�شية "الغاوون" 

حكيمٍة  الملوَك  ت��اأت��ي  قد قلُتها لُيقال: من ذا قالها؟وغريبٍة 
الأع�سى

في العدد المقبل
ن�ي�ساني... �سي�خ المت�سّوف�ة االأك�راد
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رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين

المدير الم�س�ؤول: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن

info@alghaoon.com :المرا�سالت

الإخراج الفّني: 
مايا �سالم

ر�سم وب�رتريه: اأ�سامة بعلبكي
كاريكات�ر: عبد اهلل اأحمد 

ُطبعت على
المطابع التعاونّية ال�سحافّية

ب�����ي�����روت، �������ص. ب: 
الحمرا  113 - 5626
ت: 022058  3  961 +

 U.S.A: 5319 Nolensville pk
 F205 Nashville، TN 37211
Tel :0016157539783

نا�سفيل - "الغاوون"
�سعرية  اأم�سية  "الغاوون"  اأق��ام��ت 
تيني�سي  بوالية  نا�سفيل  مدينة  في 
االأميركية اأحياها كل من ال�سعراء: 
)ال�سورة(  ���س��ع��د  ف�����ادي  ال�������س���وري 
والعراقي  ف��اي��زة  ميالد  والتون�سي 
م���ح���م���د ال������ج������وادي )ت����خ����ّل����ف عن 
ال��ح�����س��ور الأ���س��ب��اب خ��ا���س��ة(، وذلك 
في تمام ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء 
ال�سبت الم�سادف 11 ني�سان الفائت.

حيث  �سعد،  فادي  مع  كانت  البداية 
من  �سجينة"  "مدينة  �ساحب  ق��راأ 
ق�سيدة  منها  ق�سائد،  �سبع  جديده 

بعنوان "ال�سّر" يقول فيها:
ب�سّر  االأ�سياء  وع��َي  ُم��ْذ  يحتفظ  "كان 
راأ�سه  ح��ام��اًل  االأزّق�����ة  ف��ي  ي�سير  ك��ب��ي��ر. 
ال���م���ت���وّرم. ي�����س��األ��ه ب��ع�����س ال���م���ارة عّما 
ي��وم��اً بحجم  ك���ان  ال���ذي  ل��راأ���س��ه  ح�سل 
ح���ل���م ���س��غ��ي��ر، ك������اأن ي���ق���ّب���ل ف�����َم ام������راأة 
اإل��ي��ه زوج��ت��ه ليك�سف  ت��ت�����س��ّرع  ع�����ذراء. 
التي  جمجمته  داخ����ل  ي��خ��ّب��ئ  ع��ّم��ا  ل��ه��ا 
يتل�س�س  الكبير،  ���س��ّره  تناظَرها  ���س��ّوه 
�سيئاً  يقول  لعّله  الليل  في  اأوالده  عليه 
ل��م ي�سمعوا  ال���ن���وم، ول��ك��ن��ه��م  ف��ي غ��ف��ل��ة 
في  وح��ي��داً  ُيحت�سر  ك��ان  ال�سخير.  اإال 
���س��ري��ره، ق��ب��ل ���س��وي��ع��ات م��ن م��وت��ه، لما 
قّرر اأن يخّبئ ال�سّر في علبة مجوهرات 
اإال  ورثها من ج��ّدة لم يعد يتذّكر منها 

ي�سبهه.  وج��ه  وتجاعيد  ال�سعر  بيا�س 
اأخ���رج���ه م���ن راأ�����س����ه، اأف�����رغ ال��ع��ل��ب��ة من 
العفنة،  وال��روائ��ح  وال�سال�سل  الخواتم 
وو����س���ع ال�����س��ّر م��ك��ان��ه��ا ب���اح���ت���رام يليق 
ثانية،  العلبة  اأق��ف��ل  ال��ك��ب��ي��رة،  ب��االأل��غ��از 
واتفق  ال�سنين،  مئات  م�سْت  وا�ستراح. 
اأخيراً  ال�سّر  ف�سح  على  اأح��ف��اده  اأح��ف��اد 
انتظرْت  وعر�سه على المالأ. فالب�سرية 
يعرفها  اأن  ي��ج��ب  وال��ح��ق��ي��ق��ة  ط���وي���اًل، 
تاريخ  في  م�سهوداً  يوما  الجاهلون.كان 
العائلة، لما هوت المطرقة على القفل، 
ده�سة  اأم��ام  الو�سادة  على  ال�سّر  واندفق 

الجميع".
ث���م ق�����راأ ال�����س��اع��ر م���ي���الد ف���اي���زة اأرب����ع 
"تاأويل  بعنوان  ق�سيدة  منها  ق�سائد، 

الغياب"، يقول فيها: 
الطائرة  ب��ك  ط��ارت  اأن  "منذ 

بعيداً عن اأ�سابعي 
لم األم�س امراأة حقيقية 

ل����م اأع������د اأع�������رف ك���ي���ف اأرّت������ب 
كلماتي 

اأو اأحلم ب�سكل وا�سح 
ال��م��رئ��ي��ة تبدو  ال��م�����س��اه��د  ك���ل 

غام�سة 
باألوان مخدو�سة ودماء 

ُمنذ اأن �سرِت جنوباً 
جّفت منابع االأنهار 

طيوراً  ال��ب��ح��ي��رات  ف��ي  اأَر  ول���م 
ترق�س 

اأو اأطفااًل يالحقون �سفنهم الورقية في 
الماء 

كيف يلهو االأطفال و�سط هذا الدمار؟ 
ال لغة األيفة ُتبعد عنهم الريح 

اأو ت�ُسّد اإلى الغيمة اأراجيحهم الطينية 
ال الجل�سات االفترا�سية 

اأو �سوتك القادم في اآخرة الليل 
ال الحكايات الغرائبية 

اأو ال�سور الفاتنة 
كل ما يحدُث 

عاجٌز عن التاأويل".
���س��رف الدين  ال��زم��ي��ل م��اه��ر  و����س���ارك 
ق�سيدَتين  بقراءة  ال�سيَفين  ال�ساعَرين 

من ق�سائده.

كيف يمكن للمثّقف اأن ي�سلك في مجتمع االأ�سواق المفتوحة؟ 
وهل  البور�سات؟  في  وحدها  باأفكاره  "ي�سارب"  اأن  له  كيف 
االأفكار بمعزل عن التجارة في عالم يبيع وي�ستري كل �سيء؟ 
بالرعب  ُن�ساب  فلَم  اأي�ساً،  به  "�سوق" خا�سة  كان لالأدب  واإذا 

من هذه الكلمة؟
اأ�سئلة  اأم���ام جملة  م��ج��ّدداً  ال��رف��اع��ي  ط��ال��ب  ال��روائ��ي  ي�سعنا 
م��ع��ا���س��رة، ال ت��ن��ط��ب��ق ف��ق��ط ع��ل��ى ال��م��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي، رغم 
كونها تتخذ �سكلها االأو�سح فيه، في�سلك في روايته الجديدة 
"الثوب" )دار المدى( طريقاً و�سطى بين البوح والالبوح، بين 
اإنها رواية  الرواية والكتابة المفتوحة، بين الف�سح والت�سّتر. 
ر الزوايا من دون اأن تحاول اإلغاءها. رواية جريئة  - لعبة تدوِّ
المجتمع  هذا  لقيم  ما  نوعاً  ووفّية  مجتمعها  بمقايي�س  جداً 
ة -  الم�ستور كله. هي ق�سّ اإلى ك�سف  من حيث عدم االنجرار 
اإنها محاولة  الخليج.  لمن خبر مجتمعات  خا�سًة  اإذاً  ة  الق�سّ
للهرب من المواجهة واالنغمار فيها في الوقت نف�سه. فالكاتب 
الذي ي�ستخدم ا�سمه الحقيقي في الرواية، فاتحاً باباً للهرب 
ل��ه )ع��ل��ّي��ان(، يجعل من  اأخ���رى  م��ن خ��الل اخ��ت��راع �سخ�سية 
القارئ �سريكاً وحكماً، من خالل توريطه في ورطته الخا�سة 
يعي�س  هكذا  عنه.  رواي��ة  لكتابة  ي�ستدعيه  مليونير  ومفادها: 
الكاتب �سراعاً طوياًل مع نف�سه، يتحّول اإن�ساناً عادياً خا�سعاً 
رة كلها:  ل�سروط ال�سوق بعدما يتجّرد من اأوهام االأدب المخدِّ
تجلده �سياط بطاقات الدفع الم�سبق، تم�سك بر�سغه الديون 
غير  الرتيبة  وظيفته  تخنقه  العائلة،  واحتياجات  المتراكمة 
بالتراب ويجد  كاتب ي�سطدم  اإذاً:  اللعبة  تلك هي  المجدية. 
هنا  يملك. من  الذي  الوحيد  ال�سيء  بيع  اإلى  نف�سه م�سطراً 
لكننا  ال��ت��رّدد،  ب��اب  من  المليونير  حياة  ندخل  ال���دوران،  يبداأ 
نجد اأنف�سنا فجاأة وقد دخلنا النظام االجتماعي الكويتّي كله.

بهذه الطريقة في ال�سرد، اأو في اإقحام القارئ داخل الرواية، 
ال ياأخذ الروائي موقفاً مطلقاً، فهو لم يقبل ولم يرف�س طلب 
جّرده  اآخ��ر  بكالم  اأي  االأخير،  هذا  اأن�سن  فقط  بل  المليونير، 
هو االآخر من �سفته لي�سبحا عاريين وجهاً لوجه: كاتب من 
اأن يقول  اأراد  الرفاعي  كاأن  دون قلم ومليونير من دون مال. 
من خالل هذا ال�سرد المنفلت اأنه حين ينتهي كل �سيء يبقى 
بكل  المتمتعة  الزوجة  ا�ستماتة  �سبب  فما  واإال  وح��ده،  االأدب 
كتابة  م��ن  لمنعه   - مح�س  م���ادّي  اجتماعي  بمنظار   - �سيء 

ق�سة زوجها؟
الرفاعي يحّدثنا عن عنترة بن �سّداد ع�سري، فاإذا كان عنترة 
لوالده،  �سرعّي  كابن  به  باالعتراف  حالماً  حياته  اأم�سى  قد 
اعتراف  عن  بحثاً  اأي�ساً  اأم�ست حياتها  الرواية  �سخ�سية  فاإن 
االجتماعي مثاًل؟  الترّقي  رواية حول  بها. هل هي  المجتمع 
ال�����س��وق وم��وق��ع االأدب م��ن كل  ه��ل ه��ي رواي����ة ح���ول مفاهيم 
وامتحاناته  المثقف  اأ�سئلة  ح��ول  رواي���ة  ه��ي  ه��ل  ي��ح��دث؟  م��ا 
اليومية؟ اإنها ذلك كله، اإنها رحلة البخور. الأن الكالم يت�سلل 
االأبي�س  الثوب  "الثوب"...  ذاك  ما تحت  اإلى  البخور  كدخان 

الكبير والمكوّي جيداً، والذي يغطي مجتمعاً باأكمله.


